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) - maart 2016
In deze mededeling aan de Vlaamse Regering wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen
relevante ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maand maart 2016.
Daarbij wordt zowel stilgestaan bij:
−
−

discussies op niveau van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie (secties 1-4);
ontwikkelingen op het niveau van de omzettingen en inbreuken (sectie 5-8)

Deze mededeling bevat volgende secties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Overzicht EU-agenda van de Raad
Algemene ontwikkelingen op de Europese scène
Verslaggeving vakraden
EU-agenda van de Raad voor de volgende maand
Voorstellen van richtlijn
Aangenomen richtlijnen
Stand van zaken omzettingsdossiers
Stand van zaken inbreukdossiers

Ze maakt gebruik van input van vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen in:
−

−

het Strategisch overleg internationale aangelegenheden (SOIA) en
de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie

Waar relevant, gaat de respectieve bespreking van een specifieke vakraad in op de link met het
Europees Semester en het eventuele debat in het Europees Parlement.
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1. Overzicht EU-Agenda van de Raad
Datum
4 maart
7 maart

7 maart
7 maart
8 maart
10-11 maart
14 maart

Raadsbijeenkomst
Raad Leefmilieu
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming

Woordvoerder
Waals Gewest
Federaal

Informele vergadering van
Staats- en Regeringsleiders
Eurogroep
Raad Economische en financiële
zaken
Raad Justitie en Binnenlandse
zaken
Raad Landbouw en Visserij

Federaal

Hoofdstedelijk Gewest
Gezondheid: Duitstalige
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
n.v.t.

Federaal
Federaal

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

Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:
Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

14 maart
15 maart
17 maart

Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Tripartite Sociale Top

federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal
Federaal

17-18 maart

Europese Raad

Federaal

Assessor
Federaal

Werk/sociaal: Brussels

n.v.t.
n.v.t.
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
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2. Algemene ontwikkelingen op de Europese scene
2.1.

Raad Algemene Zaken en Europese Raad

Raad Algemene Zaken van 15 maart 2016
Op de agenda van de Raad Algemene Zaken stonden de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 (cf.
infra), het Europees semester, het inter-institutioneel akkoord (IIA) beter wetgeven en het
cohesiebeleid.
Het Nederlands voorzitterschap presenteerde een syntheserapport van de besprekingen in diverse
raadsformaties in het kader van het Europees semester en de jaarlijkse groeistrategie. De ministers
hielden vervolgens een gedachtewisseling over beter bestuur in het kader van het Europees
semester en de kwaliteit van openbare diensten.
De Raad hechtte formeel goedkeuring aan het IIA beter wetgeven. Het Nederlands voorzitterschap
presenteerde vervolgens hoe het binnen de Raad het jaarlijks werkprogramma van de Commissie
voor volgend jaar zal voorbereiden.
Commissaris Cretu, verantwoordelijk voor regionaal beleid, lichtte een mededeling van de
Commissie toe over de bijdrage die de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)
leveren aan jobs en groei. De Raad nam ook Raadsconclusies aan over deze mededeling waarover
voordien al een akkoord bereikt was binnen het Coreper. De Commissaris stond in haar presentatie
stil bij het verband tussen de ESI-fondsen en de landenspecifieke aanbevelingen, de administratieve
capaciteit van de lidstaten om het regionaal beleid uit te voeren en de vereenvoudiging van de
regelgeving. Wat dat laatste betreft verwees de Commissaris naar de aanbevelingen van de ‘high
level group on simplification’. De Commissie zal deze aanbevelingen waar mogelijk omzetten in
concrete voorstellen. De Raad hield daarna een kort debat over de mededeling, waarbij een aantal
lidstaten onder meer het belang van het cohesiebeleid benadrukte en de wens uitsprak om binnen
de Raad Algemene Zaken regelmatig een debat te hebben over het cohesiebeleid.
Informele bijeenkomst van de Europese Raad van 7 maart 2016
Aan de vooravond van de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders over
migratie, vond een gesprek plaats tussen Turks premier Davutoğlu, Nederlandse Minister-President
Rutte en Duits bondskanselier Merkel. Davutoğlu legde een aantal voorstellen op tafel voor het
versnellen van het gezamenlijk actieplan tussen Turkije en de EU. De kern van de Turkse voorstellen
bestond uit een toezegging om nieuwe irreguliere migranten terug te nemen die vanuit Turkije
aankomen op de Griekse eilanden. Daar tegenover stond dat de Europese Unie voor iedere
teruggenomen Syriër een andere Syrische vluchteling dient te hervestigen binnen de Unie, een
versnelling van de implementatie van de visumliberalisatie voor Turken die naar de EU reizen, een
versnelde uitkering van de toegezegde drie miljard euro steun, een vraag naar extra financiering en
de voortzetting van de voorbereiding voor een beslissing over het openen van hoofdstukken in het
toetredingsproces.
De staatshoofden en regeringsleiders kwamen ’s anderendaags bijeen in aanwezigheid van
Davutoğlu. Na afloop van dit gesprek met Davutoğlu werd een verklaring afgelegd. De verklaring
stelt dat maatregelen nodig zijn om het verdienmodel van mensensmokkelaars te ontmantelen,
smokkelroutes te sluiten en de bewaking van de externe grenzen te waarborgen. De Turkse
voorstellen werden in dit licht verwelkomd en de beginselen ervan aanvaard als uitgangspunt voor
verdere besprekingen met Turkije.
Daarna volgde nog een informele beraadslaging van de staatshoofden en regeringsleiders zonder de
Turkse premier. De discussie richtte zich op het gezamenlijke actieplan met Turkije, de uitvoering
van de conclusies van de Europese Raad van 18 en 19 februari 2016, de opvolging van de Raad
3

Justitie en Binnenlandse Zaken van 25 februari 2016 en de van de Commissiemededeling van 4
maart 2016 “Terugkeer naar Schengen – een stappenplan”. In een gezamenlijke verklaring achteraf
spraken de leden van de Europese Raad een aantal prioritaire acties af. In de eerste plaats, de
vestrekking van noodhulp door de Commissie. In dat verband werd opgeroepen om nog voor de
bijeenkomst van de Europese Raad van 17-18 maart 2016 tot een akkoord te komen over het
Commissievoorstel voor een Europees noodhulp mechanisme. Ten tweede, is opgeroepen tot het
geven van bijkomende steun aan Griekenland bij het beheer van de externe grenzen, waaronder
steun bij het terugzenden van irreguliere migranten naar Turkije en steun vanuit Frontex en
Europol voor de hotspots voor identificatie en registratie. Tevens wordt in de verklaring de NAVOinzet in de Egeïsche Zee verwelkomd, wordt opgeroepen de uitvoering van de eerder genomen
herplaatsingsbesluiten te versnellen, wordt aan de lidstaten gevraagd om meer experts beschikbaar
te stellen ter ondersteuning van het Griekse asielsysteem en wordt het voornemen uitgesproken
alle acties te ondernemen uit de Schengen-routekaart van de Commissie om de tijdelijke
grenscontroles op te heffen voor het einde van het jaar en terug te keren naar een normalisering
van de situatie in het Schengengebied.
Europese Raad van 17-18 maart 2016
Op de agenda van de Europese Raad stond een gedachtewisseling over de Europese economie
(Europees Semester) en het migratiethema (het actieplan tussen de EU en Turkije).
De bijeenkomst van de Europese Raad startte zoals gewoonlijk met een ontmoeting met de
voorzitter van het Europees Parlement. Parlementsvoorzitter Schulz had het in zijn toespraak over
het EU-Turkije actieplan, waaronder visaliberalisering, hervestiging van vluchtelingen en de
financiële tegemoetkomingen van de EU aan Turkije. Daarnaast sprak hij ook over de rechtsstaat in
Polen en de resolutie daarover die in de maak is in het Europees Parlement.
De Europese Raad boog zich, naar jaarlijkse gewoonte, over de stand van de Europese economie.
Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) lichtte kort de huidige economische
situatie toe, de acties ondernomen door de ECB en de voorspellingen voor de nabije toekomst. Voor
Draghi gaat het economisch herstel verder, maar in een matig tempo en vooral gedreven door een
monetair beleid. Draghi wees op de limieten van een monetair beleid en spoorde de lidstaten aan
andere beleidsmaatregelen te treffen om de groei te stimuleren. Hij moedigde tevens de staats- en
regeringsleiders aan om meer duidelijkheid te scheppen in de toekomst van de Economische en
Monetaire Unie (EMU), teneinde het vertrouwen in het monetair beleid te versterken.
Commissievoorzitter Juncker kwam daarna aan het woord. Hij beaamde Draghi’s analyse en stelde
dat een gericht monetair beleid voor een doorbraak kan zorgen. Hij onderlijnde daarnaast ook het
belang van de “deugdzame driehoek” tussen overheidsfinanciën, structurele hervormingen en een
investeringsbeleid gericht op jobs en groei. Wat dat laatste betreft, kondigde Juncker aan dat de
Commissie in juni een eerste evaluatie zal opmaken van haar investeringsplan (EFSI). Net als Draghi,
ten slotte, verwees ook Juncker naar de nood om verdere stappen te zetten in de EMU, hierbij
verwijzend naar het rapport van de vijf voorzitters over de versterking van de EMU.
De gedachtewisseling onder de lidstaten bracht weinig verrassingen. Alle lidstaten onderschrijven
de drie prioriteiten van de jaarlijkse groeistrategie, met name, het stimuleren van investeringen,
structurele hervormingen om economieën te moderniseren en een verantwoordelijk
begrotingsbeleid. De conclusies van de Europese Raad werden vervolgens nog gelardeerd met een
aantal specifieke punten, waaronder de positie van de staalindustrie, de situatie in de
landbouwsector, het btw-actieplan van de Commissie, de digitale eenheidsmarkt en de opvolging
van het klimaatakkoord van Parijs. Tijdens het debat vroeg België aandacht om bij het analyseren
van nationale begrotingen ook rekening te houden met financieringen van investeringsprojecten
door die regeringen.
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Migratie, meer bepaald het gezamenlijk actieplan tussen Turkije en de EU, was het tweede
agendapunt van de Europese Raad. Op een diner op donderdagavond kwamen de staatshoofden en
regeringsleiders een positie overeen die dan de volgende ochtend met Turks premier Davutoğlu
werd besproken. Daarna volgde tijdens de lunch een bespreking onder de 28 staatshoofden en
regeringsleiders, om tot slot in een korte eindsessie met een Davutoğlu tot een akkoord te komen.
De belangrijkste maatregel in het akkoord is het 1 op 1 mechanisme. Dit houdt in dat vanaf 20
maart 2016 alle irreguliere migranten die uit Turkije aankomen op de Griekse eilanden terug zullen
gebracht worden naar Turkije. Voor elke naar Turkije teruggestuurde Syrische onderdaan, zal de EU
een Syrische onderdaan hervestigen vanuit Turkije. Het betreft een hervestigingsinspanning op
vrijwillige basis waarbij in eerste instantie geput zal worden uit het hervestigingsprogramma van
22.504 personen waartoe de Europese Raad in juli 2015 besloten heeft, en waarbinnen op dit
moment nog een ruimte is van ca. 18.000 personen. Als bijkomende aantallen nodig zijn, zal een
ander vrijwillig hervestigingssysteem worden opgezet van 54.000 personen. Als het aantal
irreguliere migranten dan nog groter zou zijn dan, dan zal het 1 op 1 mechanisme worden
stopgezet.
Voor wat betreft de visumliberalisatie voor Turken die naar de EU reizen, is afgesproken dat de
bestaande routekaart zal worden versneld met het oog op het opheffen van de visumplicht uiterlijk
eind juni 2016, maar enkel als Turkije aan alle 72 benchmarks voldoet (momenteel voldoet Turkije
aan 19 benchmarks volledig en aan 16 gedeeltelijk). Hetzelfde geldt voor het openen van
hoofdstukken in het kader van het uitbreidingsproces. Ook daarbij is sprake van een proces van
benchmarks waaraan bij het openen van een hoofdstuk dient te worden voldaan. In de EU-Turkije
verklaring is overeengekomen dat de voorbereiding voor het openen van hoofdstukken versneld ter
hand zal worden genomen. Besloten is om hoofdstuk 33 (financiële en budgettaire bepalingen) nog
tijdens het Nederlands voorzitterschap te openen. De Commissie zal daartoe in april 2016 een
voorstel doen.
In de gezamenlijke verklaring is vastgelegd dat de toegezegde 3 miljard euro voor vluchtelingen in
Turkije versneld zal worden uitgegeven, waarbij op korte termijn een lijst van concrete projecten
zal worden vastgesteld, vooral op de terreinen gezondheid, onderwijs, voedsel en
gastgemeenschappen. De EU heeft zich bereid verklaard bij uitputting van deze fondsen, onder
voorwaarde dat de overige onderdelen van het akkoord het gewenste resultaat opleveren, te
besluiten tot additionele financiering van maximaal 3 miljard euro tot eind 2018. Steeds geldt dat
deze financiering ten goede zal komen aan het verbeteren van de perspectieven van vluchtelingen.
In de conclusies van de Europese Raad wordt voorts opgeroepen tot het verder operationaliseren
van de hotspots in Griekenland, alsmede tot inspanningen ten behoeve van het Griekse
asielsysteem. De lidstaten verklaren zich bereid tot bijstand aan Griekenland door het beschikbaar
stellen van grenswachten, asielexperts en tolken.
2.2.
A.

Aspecten van het extern beleid van de EU
Buitenlandse zaken

Rusland
Op 10 maart 2016 werden de sancties ten aanzien van 146 Russische individuen en 37 bedrijven met
zes maand verlengd. Op 14 maart 2016 bevestigden de buitenlandministers dat de evolutie van de
houding van de EU t.a.v. Rusland afhankelijk bleef van de uitvoering van het Minsk-protocol. Op ad
hoc basis (bijv. in de context van de Syrische burgeroorlog) kon er volgens de buitenlandministers
wel met Rusland samengewerkt worden. Ze namen zich voor om de Russische civiele maatschappij
te ondersteunen en de relaties met de buren van de EU in het Oostelijk Partnerschap te versterken.
Oekraïne
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In het kader van een bezoek van Eurocommissaris voor humanitaire hulp en crisismanagement aan
Oekraïne, trok de Europese Commissie bijkomend 20 miljoen euro aan humanitaire hulp uit aan
intern ontheemde burgers in Oost-Oekraïne.
Syrië/ vluchtelingen- en migratiecrisis
Op 4 maart 2016 gaf de Europese Commissie haar fiat voor de eerste projecten onder de Europese
vluchtelingenfaciliteit voor Turkije ten belope van 95 miljoen euro. De lidstaten kwamen in
november 2015 overeen dat dit financieringsinstrument Turkije zou helpen om de gevolgen van de
vluchtelingen- en migratiecrisis te beheersen. De vluchtelingenfaciliteit zal projecten financieren ter
waarde van 3 miljard euro, waarvan 1 miljard euro gefinancierd zal worden door het EU-budget en
2 miljard euro door de lidstaten.
Van de 95 miljoen euro die werd vrijgegeven, zal 40 miljoen euro worden besteed ter ondersteuning
van humanitaire hulp van het Wereldvoedselprogramma. Dit maakt deel uit van een totaal van 445
miljoen euro aan humanitaire hulp dat de Europese Commissie voor 2016 heeft begroot. Hiervan zal
100 miljoen euro in Syrië zelf worden besteed en respectievelijk 87 miljoen, 53 miljoen en 165 miljoen
euro in Libanon, Jordanië en Turkije.
De resterende 55 miljoen euro van het pakket aangekondigd op 4 maart 2016 zullen worden besteed
aan projecten gericht op het voorzien van onderwijs aan 110.000 Syrische kinderen in Turkije. Dit
komt bovenop de steun aan scholingsprogramma’s die de EU nu al geeft en die 200.000 kinderen
bereikt. De projecten zullen verlopen via het regionale trustfonds voor Syrië en UNICEF.
Op 30 maart 2016 keurde de Europese Commissie een bijkomende steunmaatregel voor de Syrische
bevolking goed. 30 miljoen euro werd uitgetrokken voor het voorzien van melk aan 350.000
Syrische kinderen. De maatregel is onderdeel van een steunpakket ter waarde van 500 miljoen euro
aan Europese landbouwers.
Libië
Tijdens hun vergadering van 14 maart 2016 bespraken de buitenlandministers de uitvoering van het
politiek akkoord dat de rivaliserende Libische regeringen in december 2015 bereikten. De uitvoering
van dit akkoord loopt moeizaam omwille van verzet van bepaalde strekkingen binnen de in Tripoli
gebaseerd regering die niet door de internationale gemeenschap wordt erkend. Het politiek
akkoord voorziet in een regering van nationale eenheid en een Libische presidentiële raad. Omwille
van het voornoemde verzet konden de regeringen en de presidentiële raad zich niet installeren in
Tripoli. Op 30 maart 2016 kwamen ze echter in de hoofdstad aan. De EU, bij monde van Hoge
Vertegenwoordiger Federica Mogherini, sprak haar steun uit aan de presidentiële raad en regering
van nationale eenheid, die ze als de enige legitieme vertegenwoordigers van het land beschouwt.
Marokko
Op 4 maart 2016 deed Hoge Vertegenwoordiger Marokko aan. Zij was op bezoek nadat Marokko
vorige maand had besloten om de relaties met de EU op te schorten. Deze beslissing kwam er naar
aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie dat een akkoord over de liberalisering van de
handel in landbouw- en visserijproducten vernietigde, althans voor wat de Westelijke Sahara
betreft. Dit arrest dateert van 10 december 2015. De Raad besloot op 14 december 2015 om in
beroep te gaan. De Hoge Vertegenwoordiger trok naar Marokko met de boodschap dat de EU het
land als een strategische partner beschouwde en dat de Raad het akkoord als niet strijdig met het
internationaal recht beschouwde.
Iran
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De relaties met Iran werden eveneens besproken op de vergadering van de Raad Buitenlandse
Zaken van 14 maart 2016. Nadat het Internationaal Atoomenergieagentschap in januari 2016
bevestigde dat Iran zich aan het nucleair akkoord van juli 2015 heeft gehouden, werd de weg
geopend voor een nauwere samenwerking met het land. De EU wil een constructieve, maar
kritische houding aannemen. Enerzijds verwelkomt ze de recente positieve ontwikkelingen.
Anderzijds staat ze kritisch t.a.v. recente mensenrechtenschendingen en de ballistische proeven die
Iran in de afgelopen maanden ondernam. Tijdens een bezoek aan Iran in april 2016 zal Hoge
Vertegenwoordiger Mogherini de mogelijkheden tot dialoog en samenwerking exploreren op het
domein van handel en investeringen, energie, transport, milieu, migratie, mensenrechten, de strijd
tegen drugs, onderwijs, onderzoek en wetenschap.
Cotonou
Op 21 maart 2016 publiceerden de Europese Commissie en de Europese Dienst voor het Extern
Optreden het syntheserapport van de openbare raapleging die zij hadden ingericht over de
toekomst van de EU-relaties met de ACP-groep, die momenteel door het Cotonou-verdrag worden
vorm gegeven. Uit de raadpleging blijkt dat de meeste respondenten van oordeel zijn dat de relaties
gebaseerd moeten blijven op een juridisch bindend akkoord. Zij waren het vaak eens over de idee
dat de toekomstige relaties beter rekening moeten houden met de regionale en continentale
dynamieken in Afrika, in het bijzonder in het kader van de verschillende regionale
integratieorganisaties (bijv. SADC) en de Afrikaanse Unie. Het kader voor EU-ACP-relaties moet
volgens de meerderheid van de respondenten bijdragen voor het verwezenlijken van mondiale
publieke goederen. Ook is deze meerderheid voorstander van een grotere rol van de civiele
maatschappij en de privésector. Over de institutionele opzet en de interne coördinatie is er geen
éénduidige consensus. Wel vindt men dat het kader lichter moet zijn en meer focus moet hebben.
Burundi
Op 14 maart 2016 besloten de buitenlandministers om de directe financiële steun aan de
Burundische regering stop te zetten. De steun aan de bevolking en humanitaire hulp zullen wel
worden voortgezet. Sinds president Pierre Nkurunziza in april 2015 zijn voornemen kenbaar maakte
om voor een derde ambtstermijn te gaan, is het onrustig in het land. De aankondiging leidde tot
protesten, een gefaalde poging tot militaire staatsgreep en honderden doden als gevolg. Meer dan
250.000 Burundiërs vluchtten naar buurlanden. Op 8 december 2015 vatte de EU politieke
consultaties aan met Burundi, conform het artikel 96 van het Cotonou-akkoord. De
buitenlandministers vonden de resultaten van deze consultaties onbevredigend, wat aanleiding gaf
tot de beslissing tot de stopzetting van de directe hulp aan de regering.
Latijns Amerika en Caraïben
Op 9 en 10 maart 2016 bezocht Hoge Vertegenwoordiger/ Vice-voorzitster Mogherini Argentinië en
Cuba. In Cuba ondertekende ze het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking, dat een breed
kader voor samenwerking tussen de EU en Cuba opzet.
India
Op 30 maart 2016 vond de EU-India-top plaats. De huidige relaties tussen beide partners zijn
gebaseerd op een samenwerkingsakkoord van 1994. Sinds 2004 erkent de EU India als een
strategische partner. Concrete samenwerking gebeurt op basis van een gezamenlijk actieplan uit
2005, dat werd in 2008 werd geactualiseerd. Tijdens de EU-India top werden een aantal
verklaringen over een breed gamma aan onderwerpen aangenomen, die de relaties een nieuw elan
dienen te geven. Het belangrijkste document is wellicht de EU-India agenda voor actie 2020, die de
leidraad moet vormen voor de samenwerking in de komende vijf jaar. Een ruim pallet aan
samenwerkingsgebieden wordt voorzien, die in een aantal grote clusters kunnen worden bijeen
gebracht:
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-

buitenlands en veiligheidsbeleid
mensenrechten, handel en investeringen,
mondiale publieke goederen en fora: klimaatverandering, energie, milieu, 2030 agenda en
SDGs, G20
O&O&I, ICT, transport, ruimte,
migratie en mobiliteit, vaardigheden, arbeid, sociaal beleid, onderwijs en cultuur
parlementaire samenwerking en samenwerking tussen civiele maatschappijorganisaties
strijd tegen terrorisme
schone energie en klimaat
EU-India-partnerschap rond water
migratie en mobiliteit

B.

Handel

WTO – Doha Ontwikkelingsagenda post-Nairobi
De onderhandelingen lijken opnieuw politiek te blokkeren en daarom heeft DG Azevêdo het
initiatief genomen om een terugkoppeling te doen naar de bedrijfswereld, waarbij hen gevraagd zal
worden welke regels volgens hen cruciaal zijn om op multilateraal niveau te regelen. Op die manier
wenst hij de onderhandelingen, na een “back to basics”, een nieuwe dynamiek te geven.
India
Premier Modi was in Brussel voor overleg. Uit onderhouden die zowel de Europese Unie als de
Belgische premier met Modi hadden, blijkt dat de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord
volledig vastzitten en dat alle Belgische belangen enkel op te lossen zijn via dat vrijhandelsakkoord.
Japan
In aanvulling op haar schriftelijke verslag gaf de Europese Commissie bijkomende uitleg bij de
vijftiende onderhandelingsronde van een vrijhandelsakkoord (FTA) met Japan. Tokio blijft de boot
afhouden voor alle onderwerpen die verbonden zijn met markttoegang voor gevoelige
landbouwproducten. De redenen hiervoor zijn de lopende bekrachtiging van het Trans-Pacific
Partnership (TPP) met o.a. de VS, de tussentijdse verkiezingen van juli 2016 en de vrees voor
bijkomende landbouweisen vanuit Washington. De Europese Commissie meldt wel vooruitgang in
andere hoofdstukken zoals duurzame ontwikkeling, sanitaire en fytosanitaire normen (SPS),
geschillenbeslechting voor goederen, niet-tarifaire belemmeringen in de automobielsector en
geografische aanduidingen. De zestiende ronde is voorzien voor half april 2016 en Premier Abe
komt naar Brussel in mei.
Mexico
De Raad van de Europese Unie maakt zich op om richtsnoeren aan te nemen die de Commissie in
staat zullen stellen om met Mexico te onderhandelen over een herziening van het bestaande
vrijhandelsakkoord.
CETA
Tot grote verbazing van velen, heeft de nieuwe Canadese regering het ICS-voorstel integraal
aanvaard in CETA. De tekst wordt nu vertaald naar alle officiële talen en er kan worden vanuit
gegaan dat het akkoord, na lange vertraging in juni of juli van dit jaar voor ondertekening zal
worden voorgelegd. Daarna kan het ratificatieproces starten. Hiermee lijkt de weg vrij voor een
vlotte ratificatie van het akkoord, althans in het Europees Parlement.
Australië en Nieuw-Zeeland
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De onderzoeksfase voor eventuele vrijhandelsakkoorden is in volle gang. Doel is deze op korte
termijn deze fase af te ronden zodat onderhandelingen met deze landen kunnen worden aangevat
tegen eind 2016, maar het is waarschijnlijker dat dit begin 2017 zal zijn.
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3. Verslaggeving vakraden
Hieronder vindt u een overzicht van de bijeenkomsten van vakraden tijdens de maand maart 2016.
3.1.

Raad Leefmilieu van 4 maart 2016

Deze vergadering vond plaats op 4 maart 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
adjunct-ambassadeur Olivier Belle.
A.

Hoofdpunten van de agenda

1.

Follow-up van de CoP 21 (klimaatverandering)

2.

EU-actieplan voor de circulaire economie

3.

Het Europees semester / jaarlijkse groeianalyse 2016 en de bijdrage van milieu en klimaat
aan groei en banen

B.

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Follow-up COP21: De ministers van Leefmilieu hielden een gedachtewisseling over de
uitkomst van de klimaatconferentie in Parijs. Een begeleidende nota van het
voorzitterschap schetste het kader voor de volgende te ondernemen stappen op Europees
niveau. De overeenkomst van Parijs bepaalt dat elke partij nationale bijdragen moet
opstellen en dat deze elke vijf jaar moeten worden geactualiseerd. De eerste
“ambitiecyclus” gaat van start in 2018 met een faciliterende dialoog waarin de partijen de
balans
zullen
opmaken
van
de
collectieve
inspanningen
richting
de
langetermijndoelstelling m.b.t. de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 2
graden, met 1,5 graden als streefwaarde. Na deze dialoog wordt van de partijen met 2025doelstellingen verwacht dat zij in 2020 hun volgende bijdrage presenteren. Partijen met
2030-doelstellingen, zoals de EU, wordt verzocht hun bijdrage hetzij mee te delen, hetzij te
actualiseren, en dat vervolgens om de vijf jaar. Alle nieuwe bijdragen van de partijen
moeten qua ambitie verder gaan dan hun vorige bijdragen. De EU en haar lidstaten zullen
zich ook moeten voorbereiden op deze eerste ambitiecyclus. De partijen bij de
overeenkomst van Parijs moeten tegen 2020 ook een langetermijnvisie ontwikkelen voor
het midden van de eeuw, in de vorm van een koolstofarme ontwikkelingsstrategie.
De Commissie kondigde aan dat zij tegen 2020 een voorstel voor langetermijnvisie voor
2050 zal aanleveren. Enkele lidstaten drukten hun ontgoocheling uit over het feit dat de
Commissie nu nog geen werk maakt van een opschaling van de ambitie. België drong aan
op een spoedige en gedetailleerde analyse, met inbegrip van de INDC’s (nationaal
vastgestelde bijdragen) van de andere partijen, om als EU deel te nemen aan de
faciliterende dialoog. De Europese Commissie kondigde aan dat haar eerste prioriteit nu is
om de Europese voorgenomen INDC van ten minste 40% reductie van de in de EU
uitgestoten broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990, in Europese wetgeving om te
zetten. Het voorstel voor herziening van de EU-ETS-richtlijn ligt daarvoor al op tafel, tegen
de zomer volgt een voorstel rond de verdeling van de inspanningen tussen de lidstaten in
de non-ETS-sectoren, en rol van de sectoren verandering van landgebruik, landgebruik en
bosbouw. België gaf aan dat de wetgevende voorstellen best rekening houden met het
internationale ambitiemechanisme door het invoegen van herzieningsclausules hiervoor.
De overeenkomst van Parijs treedt in werking van zodra minstens 55 partijen, die samen
55% van de globale uitstoot vertegenwoordigen, het akkoord hebben geratificeerd. COM en
verschillende lidstaten (waaronder België) onderstreepten het belang van een snelle
ratificatie van het Parijsakkoord door de Europese Unie, om de EU in staat te stellen om
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volwaardig deel te nemen aan de eerstvolgende conferentie van de Partijen van zodra de
Overeenkomst van Parijs in werking treedt. De Europese Commissie kondigde aan dat ze
tegen de zomer een voorstel voor ratificatiebesluit door de EU zal neerleggen.
2. Actieplan circulaire economie: Na de Raad Concurrentievermogen op 29 februari, hield ook
de Raad Leefmilieu een debat over het actieplan circulaire economie, dat op 2 december
2015 verscheen. Uit het debat bleek dat de lidstaten het actieplan verwelkomden. De
lidstaten schuiven verschillende prioriteiten naar voor, waaronder het belang van de
productontwerpfase, het belang van de versterking van de markt voor secundaire
materialen, aandacht voor de interactie tussen het chemische stoffenbeleid en het
productbeleid. Verschillende lidstaten gaven aan dat de afvalwetgeving die voortvloeit uit
het actieplan rekening moet houden met de verschillende situaties in de verschillende
lidstaten. België onderstreepte het belang van een coherent EU productbeleid, aandacht
voor circulariteit in het productontwerp, het versterken van de interne markt voor
secundaire materialen en een duidelijke Europese visie op het gebruik van biomassa. Voor
België mocht het actieplan meer ambitie tonen met duidelijkere doelstellingen voor de
gehele economie, niet enkel voor de afvalfase. Belangrijke instrumenten voor de circulaire
economie zijn volgens België de inzet van economische instrumenten om te komen tot de
juiste prijssignalen, en de inzet van groene openbare aanbestedingen.
3. Europees semester: Naar jaarlijkse gewoonte besprak de raad Leefmilieu de jaarlijkse
groeistrategie in het kader van het Europees semester en de bijdrage van leefmilieu en
klimaat aan groei en jobs. Meer specifiek ging het deze keer over de manier waarop
Agenda 2030 met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) kan worden geïntegreerd in
Europees en nationaal macro-economisch beleid, en hoe dit kan worden gemonitord. De
Europese Commissie gaf aan momenteel met een kloofanalyse (gap analysis) voor Agenda
2030 bezig te zijn en verwacht dat ook de lidstaten de nodige lessen zullen kunnen
trekken uit deze oefening. De Commissie suggereerde dat de nieuwe “2030”-aanpak
doorheen het beleid zal moeten gemonitord worden, en dat we nu al circulaire economie,
klimaat en de SDGs moeten integreren in het beleid en de monitoring ervan. De Commissie
haalde ook de geplande “Environment Implementation Reports” aan als mogelijk
instrument voor het monitoren van de SDGs, het aanpakken van “gaps” in het beleid, het
uitwisselen van goede praktijken, etc. zonder extra administratieve rapporteringslast.
Verschillende lidstaten, waaronder België, gaven aan dat de duurzame ontwikkelingsdoelen
nu al richtinggevend moeten zijn voor het macro-economisch beleid. België herhaalde de
vraag om een doelstelling en indicatoren inzake resource efficiency op te nemen in het
Europees semester. In het algemeen was er een breed gedragen oproep aan de Europese
Commissie om de duurzame ontwikkelingsdoelen te integreren in het Europese beleid. Het
Europees semester kan hiervoor een nuttig instrument zijn.
C.

Link met Europa 2020
1.

Follow-up COP21: Europa 2020 herneemt de reeds bestaande Europese doelstellingen inzake
klimaat en energie voor 2020 (de zogenaamde 20-20-20-doelstellingen). De mededeling
“routekaart naar een koolstofarme economie”, onderdeel van het vlaggenschip “efficiënt
hulpbronnengebruik” legt mogelijke maatregelen voor tot het jaar 2050, die de EU in staat
moeten stellen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80% ten opzichte van
1990.

2. Actieplan circulaire economie: Het EU-actieplan voor de circulaire economie zal leiden tot
meer werkgelegenheid, een vermindering van de broeikasgasuitstoot en positieve effecten
voor het concurrentievermogen van de Europese afvalbeheer- en recyclingsector en de
bredere Europese industriesector. De re-injectie van secundaire grondstoffen in de
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Europese economie zal de afhankelijkheid van de EU van de invoer van grondstoffen
verminderen.
3. In de richtsnoeren voor de lidstaten zijn opnieuw verschillende aanbevelingen opgenomen
met een link naar milieubeleid, met aanbevelingen inzake grondstoffenefficiëntie,
belastingen op milieuvervuiling, het vermijden van gezondheidskosten door het verbeteren
van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. De Europese Commissie riep de lidstaten op om
circulaire economie op te nemen in hun nationale hervormingsprogramma’s.
3.2.
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming van 7
maart 2016
Deze vergadering vond plaats op 7 maart 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
Kris Peeters, vice-premier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, Bart
Tommelein, staatssecretaris voor de Bestrijding van Fraude, Privacy en de Noord Zee, Elke Sleurs,
staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Handicap, Stedelijk
Beleid en Wetenschappelijk Beleid, en Olivier Belle, adjunct-permanent vertegenwoordiger België
bij de EU.
A.

Hoofdpunten van de agenda
1.

Europees Semester 2016: bijdrage aan de Europese Raad van 17-18 maart 2016 (beleidsdebat)

2. Investeren in de jeugdwerkgelegenheid: de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie –
sleutelboodschappen van het Comité voor de werkgelegenheid over hoe het verder moet
3. Naar een nieuwe agenda voor vaardigheden in Europa (beleidsdebat)
B.

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Europees Semester: Vicevoorzitter Commissie Dombrovskis wees op positieve signalen van
de Europese arbeidsmarkt. De structurele hervormingen werpen vruchten af, ook al is het
tempo bij de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen verschillend per lidstaat.
EU-Commissaris M. Thyssen lichtte toe dat de arbeidsmarktsegmentatie een van de
grootste uitdagingen blijft. Weliswaar zijn het aantal uren van de permanente
arbeidscontracten toegenomen maar er valt nog veel te doen inzake
arbeidsomstandigheden, het waarborgen van arbeidsmarkttransities en meer flexibiliteit in
de werkgelegenheid. Werknemers moeten gebruik kunnen maken van hun sociale en hun
opleidingsrechten. Menselijk kapitaal mag niet verloren gaan.
De ministers concentreerden hun interventies op de uitvoering van de structurele
hervormingen waarbij politieke uitdagingen, knelpunten en successen aan bod kwamen
m.b.t. de arbeidsmarktsegmentatie en contractuele regelingen. Alle lidstaten waren het
erover eens dat er vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van de landenspecifieke
aanbevelingen en dat de eerste resultaten zichtbaar worden. De lidstaten wezen erop dat
moet rekening worden gehouden met de lange-termijn-effecten van wetgevende
maatregelen. De verandering van de arbeidswetgeving is vaak een lang en politiek gevoelig
proces. De landverslagen weerspiegelen goed de doorgevoerde hervormingen. Verder zien
de lidstaten meerwaarde in het leren van elkaar en in de “peer pressure”. De rol van de
sociale partners bij het Europees semester werd door iedereen erkend. Zij dragen bij tot
evenwichtige hervormingen via de sociale dialoog. Om de hervormingen aanvaardbaar te
maken, moeten de landenspecifieke aanbevelingen op de praktijk en op correcte en actuele
data gebaseerd zijn. Zij moeten zich beperken tot realistische doelen, gefocust op
resultaten en de manier waarop ze bereikt moeten worden, moet aan de lidstaten worden
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overgelaten. In hun tenuitvoerlegging moet rekening worden gehouden met de situatie
van de lidstaten. Hervormingen vragen tijd: het proces van het Europees semester moet
daar rekening mee houden. Thema’s die vaak terugkwamen in het debat: langdurig
werklozen en jongeren, alsook voor maatregelen zoals kwalitatieve beroepsopleiding en
het faciliteren van arbeidsmobiliteit.
België vertolkte het standpunt mening dat de omzetting van de landenspecifieke
aanbevelingen afhangt van vier sleutelelementen:
−
−
−
−

de aanbevelingen moeten evenwichtig zijn of toelaten om op het niveau van de
lidstaten een evenwicht te bereiken tussen het economische en het sociale beleid
de aanbevelingen moeten het interne besluitvormingsproces van de lidstaten
respecteren, bijv. door toe te laten dat de sociale partners of regionale overheden
worden betrokken
de aanbevelingen moeten een realistisch tijdspad inhouden aangezien de uitvoering
van sommige hervormingen langer duurt dan het jaar waarin het Europees Semester
voorziet en binnen die korte tijdsspanne de eerste resultaten nog niet zichtbaar zijn
de aanbevelingen gebaseerd zijn op accurate en recente data en de evaluatie op de
uitvoering moet slaan op alle instrumenten, niet enkel op de wetgeving, maar ook
bijv. de administratieve processen of de inspanningen van sociale partners.

2. Jongerengarantie: Het Comité voor de Werkgelegenheid (EMCO) kreeg de opdracht de
tenuitvoerlegging van de jongerengarantie op te volgen en te evalueren. Er hadden drie
jaarlijkse beoordelingen plaats en EMCO werkte een indicatorenraamwerk uit. Samen met
de Commissie organiseerde het de verzameling van gegevens voor 2014. Het resultaat ligt
nu voor met informatie over alle lidstaten maar de verzamelde gegevens laten niet toe
vergelijkingen onder lidstaten te maken. De documenten moeten gezien worden als een
instrument om de eigen inspanningen op te volgen en de voortdurende verbetering van de
jongerengarantieregeling in elke lidstaat aan te moedigen.
Over het algemeen kan een sterk engagement in de meeste lidstaten voor de
jongerengarantie worden vastgesteld. De jongerengarantie betekende een belangrijke
drijfkracht voor substantiële hervormingen en de oprichting van ruime partnerschappen.
Om hier op verder te bouwen moeten arbeidsmarktinstellingen, en in het bijzonder
openbare diensten voor arbeidsvoorziening, de capaciteit hebben om de jongerengarantie
maximaal te verwezenlijken. Structurele samenwerking met het onderwijsstelsel moet
versterkt worden. Ook moet er meer rekening houden met de diversiteit van de
zogenaamde NEET-groep onder de jongeren (d.z. jongeren die noch aan het werk zijn, noch
onderwijs of opleiding volgen). Ondanks de gunstige evolutie in de jongerenwerkloosheid
in de meeste lidstaten, blijft deze nog altijd onaanvaardbaar hoog. Volledige dekking van
de jongerengarantie moet overal worden bereikt. NEET-jongeren moet een kwalitatief
aanbod worden gegeven dat hun duurzame intreding op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt.
Ook dienen inspanningen te worden geleverd om tijdige en kwalitatieve gegevens in te
dienen met het oog op monitoring en evaluatie. Investeringen met nationale en EUmiddelen blijven nodig. Politiek engagement is nodig om ervoor te zorgen dat de
jongerengarantie leidt tot structurele hervormingen op lange termijn die de overgang van
school naar werk op duurzame wijze verbetert en tegemoet komt aan de aspiraties van
jongeren.
EU-Commissaris M. Thyssen onderstreepte dat de jongerengarantie een relevant
beleidskader blijft. Ze vroeg ook de nodige aandacht voor NEET-jongeren en samenwerking
tussen sociale partners, onderwijs, jeugdorganisaties en arbeidsmarktactoren. Ze gaf aan
dat, indien nodig, de landenspecifieke aanbevelingen dit jaar ook aanbevelingen m.b.t. de
jongerengarantie zouden bevatten. Ze riep de lidstaten op om betrouwbare gegevens i.v.m.
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acties en de geboekte vooruitgang bij de jongerengarantie aan te leveren. In 2016 zal de
Commissie een rapport uitbrengen over de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie op
basis van de input door de lidstaten. In een latere fase volgen hierover reflecties.
3. Agenda voor vaardigheden: EU-Commissaris M. Thyssen kondigde aan dat de voorstellen in
het kader van deze agenda op 25 mei a.s. zouden worden aangenomen. Volgens haar
dienden er vijf zaken gebeuren:
−
−
−
−
−

het niveau van vaardigheden moet worden verbeterd, inclusief de vaardigheden over
de hele loopbaan;
van beroepsonderwijs en –opleiding moet een bewuste eerste keuze worden maken
en geen tweede;
vaardigheden dienen meer vergelijkbaar te worden om matching te
vergemakkelijken;
KMO’s dienen te worden geholpen met het opkrikken van de vaardigheden van hun
werknemers;
aandacht voor ondernemerschap: hoe kunnen mensen worden geholpen met het
ontwikkelen van de nodige vaardigheden om een zaak op te richten en te runnen.

Commissaris Thyssen benadrukte het brede perspectief van de agenda waarbij een ruime
waaier van beleidsdomeinen betrokken zijn om het vaardighedenvraagstuk aan te pakken.
EU-Commissaris Navracsics stelde dat vaardigheden breed moeten worden gedefinieerd.
Volgens hem omvatten deze niet alleen technische, maar ook om transversale
vaardigheden zoals ondernemerschap en communicatie- en taalvaardigheden. Verder
moeten we ons niet beperken tot het verwerven van vaardigheden voor de arbeidsmarkt
van vandaag maar moeten we ook oog hebben voor brede “life skills”. Het verwerven van
de vaardigheden begint in een vroeg stadium in de klas maar gaat verder in het leven via
volwassenenvorming. Hij benadrukt vijf aspecten:
−
−
−
−
−

hoe vroeger je er aan begint, hoe beter;
het verhogen van het niveau van de basisvaardigheden;
het is beter het potentieel van eenieder te ontwikkelen en te werken aan
transversale vaardigheden: creativiteit, kritische zin, ondernemerschap,…;
scholen, universiteiten en arbeidsmarktactoren moeten met privé-actoren
samenwerken voor de ontwikkeling van beroepsvaardigheden;
onderwijsstelsels moeten bijdragen tot een maatschappij van zelfzekere en
geëngageerde burgers met zelf-ontplooiende banen.

Een topic dat veelvuldig terug kwam tijdens het debat, was de samenwerking onder
diverse actoren/stakeholders om de overgang van school naar werk te vergemakkelijken,
voor de identificatie van de nodige vaardigheden, of voor de vorming van een netwerk
voor levenslang leren: onderwijs, universiteiten, wetenschappelijke instellingen (m.b.t.
innovatie), sociale partners, bedrijven, arbeidsmarktactoren. Het belang van werkplekleren
kwam vaak aan bod: leren terwijl je werkt om de technologische evoluties te kunnen
volgen; leerstelsels voor jongeren, stages, tutorship. Zowel de verantwoordelijkheid van de
werkgevers om te investeren in de verwerving van vaardigheden voor hun werknemers als
die van de werknemers zelf om de nodige inspanningen te leveren hun vaardigheden bij te
spijkeren, waren voorwerp van consensus. Er was vaak aandacht voor digitale
vaardigheden voor iedereen en in alle onderwijsniveaus en –vormen, naast bijv.
transversale vaardigheden zoals ondernemerschapsvaardigheden, alsook voor de validering
van vaardigheden die informeel en non-formeel zijn verworven. Een paar lidstaten hadden
ook oog voor de erkenning van kwalificaties/vaardigheden van migranten/vluchtelingen
d.m.v. testen en examens. Meerdere lidstaten wezen op het belang van sterke investeringen
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in onderwijs en opleiding vanaf de voorschoolse educatie. De betrokkenheid van sociale
partners werd ook vaak aangehaald als aandachtspunt: bij de ontwikkeling van levenslang
leren en de opmaak van curricula.
België stelde dat de arbeidsmarkt voortdurend in beweging is, net zoals de maatschappij
evolueert. De mensen moeten zich zo goed mogelijk aanpassen aan de
arbeidsmarktvereisten, maar ook aan de eisen van het leven in de samenleving. Het model
waarbij je eenzelfde baan had gedurende het leven, is achterhaald. Bovendien wordt van
de werknemers verwacht dat ze langer op de arbeidsmarkt blijven. Vandaar het belang te
investeren in een leven lang leren en op de arbeidsmarkt te komen met diverse en stevige
competenties. Om de overgang van school naar werk te vergemakkelijken, komt het er op
aan het onderwijs te moderniseren, de basisvaardigheden te verbeteren, te zorgen voor de
erkenning van competenties en blijvend te zorgen voor voortgezette opleiding. Kortom, er
moet een heel arsenaal opgezet worden dat jongeren en langdurig werklozen ervan
weerhoudt vroegtijdig de school, de beroepsopleiding en de arbeidsmarkt te verlaten.
Stages en leerplaatsen in ondernemingen leiden tot excellente partnerschappen tussen de
wereld van onderwijs en die van werk. Ze vormen efficiënte maatregelen waarvan het
belang steeds beter onderkend wordt in België. Diploma’s behalen en vaardigheden
erkennen binnen het kader van diploma’s volstaan niet. Met het oog op een inclusieve
samenleving is het ook nodig systematischer de kennis, vaardigheden, ervaringen en
attitudes die de mensen op informele wijze verwerven, te valideren. België hoopt dat de
Europese Unie kan helpen om de nodige visie op lange termijn te ontwikkelen die ons in
staat stelt de nieuwe ontwikkelingen in de arbeidswereld en de technologische
vooruitgang te begrijpen en een grotere competitiviteit en een duurzame en rechtvaardige
groei te bewerkstelligen.
C.

Link met Europa 2020
1.

Europees Semester: De hervormingen die de lidstaten doorvoeren in het kader van het
Europees Semester moeten ertoe leiden de doelstellingen van de Europa 2020doelstellingen te bereiken.

2. Jongerengarantie: De tenuitvoerlegging van de jongerengarantie moet ertoe bijdragen dat
de lidstaten de doelstellingen van de Europa 2020-strategie bereiken inzake
arbeidsmarktparticipatie, onderwijs, armoedebestrijding en sociale inclusie.
3. Agenda voor vaardigheden: Er mag worden verwacht dat de agenda voor nieuwe
vaardigheden in Europa een bijdrage zal leveren aan het bereiken van de doelstellingen
van de Europa 2020-strategie op het gebied van onderwijs, arbeidsmarktparticipatie,
armoedebestrijding en sociale inclusie.
D.

Link met het Europees Parlement
1. Europees Semester: Op 11 en 25 januari 2016 besprak de Commissie Werkgelegenheid en
Sociale Zaken van het Europees Parlement de werkgelegenheids- en sociale aspecten van
de Jaarlijkse Groeianalyse 2016.Op 24 februari 2016 behandelde de plenaire zitting van het
Europees Parlement de Jaarlijkse Groeianalyse 2016 waaronder de werkgelegenheids- en
sociale aspecten.
2. Jongerengarantie: Het Europees Parlement behandelde in het recente verleden een paar
thema’s die met de jongerengarantie verwant zijn: op 10 november 2015 en op 3 december
2015 besprak de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement
het vaardighedenbeleid ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Tijdens de plenaire
zitting van het Europees Parlement op 19 januari 2016 was er een debat over de resolutie
rond aanbevelingen om werkloosheid bij jongeren te verminderen. In dit debat kwam
15

onder meer het gebrek aan relevante vaardigheden voor de beschikbare banen in de EU
aan bod.
3. Agenda voor vaardigheden: Behandelde thema’s door het Europees Parlement die verwant
zijn met een nieuwe agenda voor vaardigheden in de EU: idem (b)
3.3.

Raad Economische en financiële zaken van 8 maart 2016

Deze vergadering vond plaats op 8 maart 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
minister Van Overtveldt.
A.

Hoofdpunten van de agenda
4. Rapport inzake de houdbaarheid van overheidsfinanciën 2015 - conclusies
5. Europees Semester 2016 – implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen gedachtewisseling

B.
1.

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
Houdbaarheid overheidsfinanciën: In januari 2016 publiceerde de Europese Commissie haar
“Fiscal Sustainability Report 2015”. Dit rapport wordt om de drie jaar uitgebracht en geeft
een overzicht van de uitdagingen op vlak van de houdbaarheid van de openbare financiën
waarmee de lidstaten op korte, middellange en lange termijn af te rekenen hebben. Voor
haar analyse baseerde de Commissie zich onder andere op de projecties voor de kosten
van vergrijzing voorgesteld in het Ageing Report.
In het algemeen kan er gesteld worden dat er ten opzichte van de start van de crisis
vooruitgang geboekt werd op vlak van de houdbaarheidsuitdagingen. Voornamelijk de
korte-termijn-risico’s zijn kleiner geworden. Desalniettemin blijven er op middellange en
lange termijn uitdagingen bestaan, meer specifiek op vlak van de publieke schuld en de
vergrijzing.
Voor wat België betreft, wordt in het rapport o.a. gewezen op de hoge schuldenlast die op
middellange termijn tot aanzienlijke houdbaarheidsrisico’s kan leiden. De Commissie stelt
dat de schuld, bij ongewijzigd beleid, naar verwachting rond 100% zal blijven schommelen
en dat er een gevoeligheid is voor eventuele schokken op vlak van nominale groei en
rentevoeten. Op lange termijn loopt België een gemiddeld houdbaarheidsrisico ingevolge
de vergrijzingskosten (lange termijn zorg en pensioenen).
De ministers namen conclusies aan over het rapport. In de conclusies wordt o.a. herhaald
dat de begrotingsregels, inclusief de schuldregel, strikt moeten worden nageleefd en dat
moet worden doorgegaan met het voeren van het nodige beleid ten aanzien van de
vergrijzing. Landenspecifieke aanbevelingen moeten snel en volledig uitgevoerd worden. De
lidstaten met een groot risico voor wat betreft de houdbaarheid op middellange termijn
(waaronder België) worden opgeroepen om in hun komend stabiliteitsprogramma op
houdbaarheid en groei gerichte begrotingsstrategieën centraal te stellen.

2.

Implementatie landenspecifieke aanbevelingen: De ministers hielden een gedachtewisseling
over de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen binnen het Europees
Semester. De vertrekbasis voor de discussie vormden de landenrapporten die de Commissie
op 26 februari publiceerde. Het doel van deze discussie was het versterken van de politieke
dialoog en het vergroten van de peer pressure.
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De discussie focuste op de derde pijler van het Juncker-investeringsplan, met name het
wegwerken van belemmeringen voor investeringen en het verbeteren van het
investeringsklimaat. De Commissie benadrukte de rol die hierin voor de lidstaten is
weggelegd.
Het voorzitterschap benadrukte het belang van het Europees Semester en stelde dat het
aan de lidstaten is om de informatie vervat in de landenrapporten en de landenspecifieke
aanbevelingen te gebruiken om de competitiviteit te verhogen. Uit de discussie bleek dat
nationaal eigenaarschap hierbij van groot belang is.
De ECOFIN Raad zal jaarlijks een discussie houden over de uitvoering van de
landenspecifieke aanbevelingen.
C.

Link met Europa 2020
1.

Houdbaarheid overheidsfinanciën: Houdbare overheidsfinanciën dragen bij tot de
verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame groei en werkgelegenheid uit de
Europa 2020 strategie.

2.

Implementatie landenspecifieke aanbevelingen: Het kader voor economisch bestuur draagt
bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame groei en werkgelegenheid
uit de Europa 2020 strategie.

3.4.

Raad Landbouw en Visserij van 14 maart 2016

Landbouw
Deze vergadering vond plaats op 14 maart 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
federaal minister Willy Borsus en de gewestelijke ministers Joke Schauvliege en René Collin.
A. Hoofdpunten van de agenda
1. Gebruik van financiële instrumenten in de landbouwsector
2. Marktsituatie en ondersteuningsmaatregelen
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1. Financiële instrumenten in de landbouwsector: Commissaris Hogan riep de lidstaten op
gebruik te maken van de mogelijkheden van de Europese Investeringsbank (EIB), die samen
met middelen uit Gemeenschappelijke Landbouwbeleid kunnen ingezet worden. Hij riep ook
het EIB en het Europees Investeringsfonds (EIF) op om hun inspanningen op te schroeven. De
EIB vice-voorzitter Pim Van Ballekom was bereid om meer te doen maar zei dat de EIB al
veel doet voor landbouw. Hij waarschuwde er wel voor dat de EIB en het EIF niet alles
kunnen oplossen. Hij zag prijsvolatiliteit als een kenmerk van een markt en niet als een
marktfalen, daarom geeft de EIB geen steun voor verzekeringssystemen of termijnmarkten.
In hun tussenkomsten vroegen lidstaten vooral om een vereenvoudiging van de procedures
voor toegang tot de EIB. Een aantal delegaties wees op de nood aan extra middelen in deze
moeilijke tijden voor de landbouwmarkten. BE vond het opportuun om een programma op
te stellen om een aantal kosten te verminderen voor landbouwers op vlak van hernieuwbare
energie.
Van Ballekom zei dat de EIB staat klaar voor innovatieve voorstellen van lidstaten, ook op
vlak van hernieuwbare energie. Wat betreft de marktsituatie, verwees hij naar EFSI dat
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risicovollere, maar nog altijd ‘bankable’ projecten ondersteunt. Vanuit landbouw zijn er 20
projecten ingediend voor 1.4 miljard euro. De EIB is actief op vlak van exportverzekering in
programmalanden, maar er zijn beperkingen. De Nederlandse voorzitter concludeerde dat de
Raad meer moet doen op vlak van het ontwikkelen van financiële instrumenten, dat de EIB
een rol kan spelen in de aanpak van de marktsituatie en noteerde de rol die de EIB kan
spelen op vlak van exportverzekering.
2. Marksituatie en ondersteuningsmaatregelen: Commissaris Hogan kondigde een aantal
nieuwe maatregelen aan en herhaalde andere structurele maatregelen. Een overzicht van de
nieuwe maatregelen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

er komt de mogelijkheid dat producentenorganisaties, interbranche-organisaties en
coöperatieven tijdelijk en op vrijwillige basis de productie kunnen beperken;
er komt een tijdelijke uitzondering op de staatsteunregels waardoor lidstaten tot
15.000 euro aan staatsteun zouden kunnen geven;
verdubbeling van de hoeveelheden interventie voor magere melkpoeder en boter.
de Task Force voor de Landbouwmarkten kan met high level vertegenwoordigers van
de lidstaten de problemen op de zuivelmarkt bespreken;
voor varkens komt er later dit jaar een nieuw schema voor private opslag.
de oprichting van een Meat Market Observatory voor varkens en rundsvlees;
verhoging van de geoormerkte middelen voor varkens en zuivel binnen het
promotiebudget;
de Commissie onderzoekt de haalbaarheid van een exportverzekering via de EIB;
de bestaande maatregelen in de sector groenten en fruit (G&F) zullen met een jaar
verlengd worden na 30 juni.

De lidstaten reageerden gemengd op de voorstellen. De meesten verwelkomden de
productiebeperkende maatregel, al had o.a. België graag EU-compensaties gezien voor de
beperking. Een aantal, vooral Angelsaksische en noordelijke landen, hadden vragen bij deze
maatregel. België wilde dat deze maatregel toegankelijk zou zijn voor de varkenssector. Wat
betreft de staatsteunvoorstellen vroegen veertien lidstaten om de verhoging van het de
minimis plafond. Anderen waren bezorgd om het effect op de interne markt van zo’n
initiatief. Een groep landen uit Oost-Europa, aangevuld met Duitsland en Finland, wilden een
pakket directe gerichte steun zoals in september. België wees in een meer algemene
interventie op de nood aan sterke maatregelen die de landbouwers nu nodig hebben. In zijn
reactie benadrukte Hogan dat niet alle lidstaten hun pakket van september al hebben
gebruikt. Zo is het moeilijk om andere middelen te vragen/krijgen.
Het ontwerp van raadsconclusies hernam in grote mate de maatregelen van de Commissie
en voegde eraan toe dat dit punt in juni opnieuw zou geagendeerd worden. België, samen
met zes andere lidstaten waaronder Italië, Tsjechië en Oostenrijk, vond dat de tekst niet ver
genoeg ging en vroeg nogmaals om EU-financiering voor de productiebeperking. Daar
tegenover stonden o.m. Frankrijk en Duitsland die het opnamen voor de tekst van het
voorzitterschap, al zei Frankrijk ook dat het bleef kijken naar EU-compensaties die zouden
moeten komen van de marges binnen de begroting. België vroeg, met brede steun, ook om
hier vroeger dan juni, en bij voorkeur volgende maand, op terug te komen.
Het Nederlands voorzitterschap aanvaardde om de tekst te amenderen zodat de Raad op de
marktsituatie terugkomt in juni ‘of vroeger indien de situatie daarom vraagt’. Hij stond ook
toe om in april te spreken over de update van de opname van de maatregelen, maar niet
om opnieuw te discussiëren. Op vraag van België stelde hij een aanpassing voor aan de
tekst zodat ook producenten uit de varkenssector worden opgeroepen om hun productie in
balans te brengen. Tot slot, wees hij erop dat de tekst de discussie over de middelen open
houdt.
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Raad Visserij
Deze vergadering vond plaats op 14 maart 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
Mr. Olivier Belle.
A. Hoofdpunten van de agenda
Ontwerpconclusies van de Raad over speciaal verslag nr. 11/2015 van de Europese Rekenkamer,
getiteld “Worden de partnerschapsovereenkomsten inzake visserij goed beheerd door de
Commissie?”
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
Het Nederlandse voorzitterschap beperkte dit punt tot een aankondiging van een aanname van de
raadsconclusies.
In deze conclusies benadrukt de Raad het belang van de partnerschapsovereenkomsten voor het
duurzaam beheer van de biologische rijkdommen van de zee in de partnerlanden, dat wordt
onderstreept en ondersteund door de noodzaak van een wetenschappelijke basis, een beoordeling
van de totale visserijactiviteiten, passende technische voorwaarden en financiële bijstand voor de
controle van en het toezicht op visserijactiviteiten.
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4. EU-agenda voor de maand april 2016
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de Europese ministerraden die op de agenda staan
tijdens de maand april 2016.
Datum
11-12 april

11 april
12 april
14-15 april

Raadsbijeenkomst
Raad Landbouw en Visserij

Informele Raad Energie
Informele Raad Algemene
zaken
Informele Raad Leefmilieu en
Transport

Woordvoerder
Landbouw: federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal

Assessor

Leefmilieu: Waals

Leefmilieu: Federaal
Transport: Vlaams

Gewest

Transport: Federaal
18 april
18 april

19 april
19-20 april

21 april
22 april
22-23 april

Raad Buitenlandse zaken
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Informele Raad Buitenlandse
zaken (Defensie)
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Raad Justitie en
Binnenlandse zaken (tbc)
Eurogroep
Informele Raad Economische
en financiële zaken

Landbouw:
Vlaams/Waals
Gewest (roterend)
Waals Gewest
n.v.t.

Federaal
Federaal

Gewest
n.v.t.
Duitstalige
Gemeenschap

Federaal

n.v.t.

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.
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5. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 31 maart 2016 werd 1 voorstel van richtlijn aangenomen. Zie bijlage 1.

6. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 31 maart 2016 werden 2 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.
A.

Vlaams scorebord van juni 2016 1

Het Vlaams scorebord van juni 2016 omvat 13 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in
de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan Vlaanderen er al 6 heeft omgezet.
B.

Vlaams scorebord van december 2016 2

Het Vlaams scorebord van december 2016 omvat 7 “interne markt” richtlijnen, waarvan de
omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
C.

Vlaams scorebord van juni 2017 3

Het Vlaams scorebord van juni 2017 omvat 12 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in
de Vlaamse rechtsorde vereist is.

1

2

3

Het Vlaams scorebord van juni 2016 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne
markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2016. Dat laatste is een overzicht van de “interne markt”
richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2016 en waarvoor de integrale omzetting
moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 12 juni 2016.
Het Vlaams scorebord van december 2016 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne
markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2016. Dat laatste is een overzicht van de “interne markt”
richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2016 en waarvoor de integrale
omzetting moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 11 december 2016.
Het Vlaams scorebord van juni 2017 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne
markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2016. Dat laatste is een overzicht van de “interne markt”
richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2017 en waarvoor de integrale omzetting
moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 12 juni 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 maart 2016 gevat door 12 inbreukdossiers. Zie bijlage 4.
8 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte omzetting van richtlijnen
Overzichtstabel - stand van de procedure:
Stand van de 27.03
2015
procedure
Ingebrekestellingen
Met
redenen
omklede
adviezen
Dagvaardingen
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

27.04
2015

31.05
2015

30.06
2015

31.08
2015

30.09
2015

31.10
2015

30.11
2015

31.12
2015

31.1
2016

29.02
2016

31.03
2016

5

5

5

4

5

5

4

5

4

5

4

5

3

3

3

2

2

2

3

2

4

4

4

5

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

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

0

0

0

0

0

9

9

9

8

9

9

9

10

11

11

10

12

Geert BOURGEOIS
Minister-president van de Vlaamse Regering,
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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Bijlage 1: Eén voorstel van richtlijn en twee aangenomen richtlijnen
VOORSTEL VAN RICHTLIJN
Dossier
Voorstel: COM (2016) 0128
Naam:
terbeschikkingstelling van
werknemers met het oog
op het verrichten van
diensten

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier
Inhoud
Termijn [4]
RL: (EU) 2016/0317
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 31-03-2017
Naam: officiële etiket maart 2016 tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG,
van verpakkingen die 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en
zaaiof
pootgoed 2002/57/EG met betrekking tot het officiële etiket van
bevatten
verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten
RL: (EU) 2016/0343
Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en de 01-04-2018
Naam: versterking van Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van
het vermoeden van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van
onschuld en van het het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting
recht
om
in aanwezig te zijn
strafprocedures bij de
terechtzitting aanwezig
te zijn

[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 juni 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

Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van 31-12-2015
Naam:
minimumeisen minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardappelen. De richtlijn wordt omgezet
door een ministerieel besluit tot vaststelling van minimumeisen voor prebasispootgoed,
prebasispootgoed aardappelen
basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en
Beleidsdomein(en): LV
aanduidingen. Het ministerieel besluit werd op 25 november 2015 genotificeerd aan de Europese
Minister(s): Schauvliege
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2015) 58682.
RL: 2014/20/EU
Naam: EU-klassen
gecertificeerd
aardappelen

Uitvoeringsrichtlijn 2014/20/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van EU- 31-12-2015
basis- en klassen voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
pootgoed 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
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Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
RL: 2013/63/EU
Naam: pootaardappelen
partijen pootaardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

25 november 2015 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2015) 58669.
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

Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31-12-2015
Naam:
automatische betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied. Het decreet van
uitwisseling
inlichtingen 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
belastingen
artikel 27 een tekstuele wijziging dienen te gebeuren. Daarnaast zal een bepaling moeten worden
Beleidsdomein(en): FB
voorzien zoals in artikel 21, lid2, alinea 3 dat elke individuele te rapporteren persoon in kennis
Minister(s): Turtelboom
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.
RL: 2014/54/EU
Naam:
vrij
werknemers

verkeer

Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende 21-05-2016
van maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan
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
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1980 als volledige omzetting aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2016)50653.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2012/18/EU

Derde aanpassing (technische bijlage) van bestaande wetgeving die gericht is op de uniforme 31-05-2015
Naam: beheersing
gevaren toepassing van geharmoniseerde veiligheidsregels in de hele EU m.b.t. het vervoer over land van
zware
ongevallen
met 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,
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
zoals de chemische ramp die zich in het Italiaanse Seveso in juli 1976 voordeed. De richtlijn brengt
Beleidsdomein(en): LNE
wijzigingen aan bestaande wetgeving aan. Vlaanderen is bevoegd om het gedeelte vervoer van
Minister(s): Schauvliege
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 januari 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. Het instemmingsdecreet met dit
samenwerkingsakkoord werd op 21 maart 2016 ingediend 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.
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RL: 2014/103/EU
Naam:
aanpassing
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
vervoer 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. De federale overheid en de andere gewesten zullen ook bevraagd worden
over dit voorontwerp van besluit via het overlegcomité. De volledige omzetting wordt verwacht in
juni 2016.
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: 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 Inspectie
Financiën en van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen werd verkregen eind 2015. Het
advies van de Raad van State werd ontvangen.

RL: 2014/61/EU

Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen 01-01-2016
Naam: aanleg elektronische ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
communicatienetwerken
met snelheid.
hoge snelheid
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw
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Beleidsdomeinen:
LNE, CJSM

DKB,

MOW, van snelle elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te
drukken door de toegang tot de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.

Minister(s): Homans,
Turtelboom, Gatz

Wetys, 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 18-01-2016
Naam: beroepskwalificaties en van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU)
administratieve samenwerking nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne
markt („de IMI-verordening”).
IMI
Beleidsdomein(en):
WVG, MOW, CJSM

OV, 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
Crevits,
onderzoek plaats naar de implicaties van de omzetting van de richtlijn.

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts

De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke
omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Het voorontwerp van decreet ligt momenteel
voor bij de Inspectie Financiën.
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
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de Raad van State.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de zorg- en bijstandsverleners in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het ontwerpbesluit
ter wijziging van dit besluit ligt momenteel voor bij de Inspectie Financiën. Afronding wordt
verwacht in juli 2016.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient
het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het
vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te
worden gewijzigd. De wijzigingen aan het besluit worden voorbereid. Afronding wordt verwacht in
juni 2016.
RL: 2014/99/EU
Naam:
benzinedampterugwinning
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

RL: 2014/101/EU
Naam: waterbeleid
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 18 maart 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Publicatie en notificatie
aan de Europese Commissie zijn voorzien in mei 2016.
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.
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Vlaams scorebord van december 2016
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/1168

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/1168 van de Commissie van 15 juli 2015 tot wijziging van de richtlijnen 30-06-2016
Naam: onderzoek van bepaalde 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van richtlijn
rassen van landbouw- en 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
groentegewassen
en groentegewassen zich tenminste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
Beleidsdomein(en): LV
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door het ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II
Minister(s): Schauvliege
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
Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en van de
Inspectie van Financiën over het voorontwerp van ministerieel besluit. Het voorontwerp van
ministerieel besluit ligt nu voor bij de Raad van State voor advies.
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. Er werd advies ontvangen van de Permanente Werkgroep
van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en van de Inspectie Financiën over
het voorontwerp van ministerieel besluit. Het voorontwerp van ministerieel besluit ligt nu voor bij
de Raad van State voor advies.
RL: 2014/80/EU
Naam: bescherming grondwater
Beleidsdomein(en): LNE

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
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Minister(s): Schauvliege

nodig. Het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, wat betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwaliteitscriteria, werd voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op
4 maart 2016 met het oog op advies van de adviesraden.

RL: (EU) 2015/1127

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

Naam: afvalstoffen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

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. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen bracht advies uit
op 22 maart 2016. Verwacht wordt dat de omzetting voltooid zal zijn in juni 2016.

RL: 2014/94/EU

Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de 18-11-2016
Naam: uitrol van infrastructuur uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
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
Beleidsdomein(en): LNE
bijbehorende infrastructuur, keurde de Vlaamse Regering op 18 september 2015 de conceptnota
Minister(s): Turtelboom
'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 14 januari 2016 werd het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het
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energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft de invoering van een premie voor zero-emissie
voertuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Op 25 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbare
dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders ter stimulering van de infrastructuur voor
elektrische voertuigen, definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan een aantal punten uit de
conceptnota 'Clean Power for Transport' rond onder meer publiek toegankelijke laadpalen en CNG
installaties en de uitbouw van een basisinfrastructuur van publieke laadpunten.
RL: (EU) 2015/720
Naam: verbruik van
plastic draagtassen

lichte

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 27-11-2016
Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen
De omzetting wordt voorbereid.

Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
RL: 2014/66/EU
Naam:
voorwaarden
voor
toegang
en
verblijf
van
onderdanen van derde landen
in
het
kader
van
een
overplaatsing
binnen
een
onderneming
Beleidsdomein(en):
WVG

WSE,

OV,

Minister(s): Muyters, Vandeurzen

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
overplaatsing binnen een onderneming
De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30
april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Dit voorontwerp van besluit
werd op 26 februari 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering,
met het oog op het advies van de adviesraden.
Voor wat betreft de omzetting van artikel 18 ‘het recht op gelijke behandeling’ voor onderdanen
van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming worden er rechten
verleend aan deze onderdanen van derde landen op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties en nationale bepalingen inzake takken van de sociale
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen.
Hier wordt nagegaan of de Vlaamse regelgeving in overeenstemming is met de richtlijn.
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Vlaams scorebord van juni 2017
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2015/2087

Laatste stand van zaken

Termijn

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

Naam:
havenontvangstvoorzieningen
voor
scheepsafval
en 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
ladingresiduen
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
Beleidsdomein(en): LNE
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse
Minister(s): Schauvliege
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. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen bracht advies uit
op 22 maart 2016. Verwacht wordt dat de omzetting voltooid zal zijn in juni 2016.
RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

RL: 2014/97/EU
Naam:
registratie
van
leveranciers en van rassen en

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. Op 17 maart 2016 werd het voorontwerp van
ministerieel besluit besproken op de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie
voor het Landbouwbeleid. Het advies van de Inspectie Financiën zal worden aangevraagd.
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
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de gemeenschappelijke lijst van
rassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
RL: 2014/98/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

RL: (EU) 2015/1480
Naam: luchtkwaliteit
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de registratie van
leveranciers en van rassen. Op 17 maart 2016 werd het voorontwerp van ministerieel besluit
besproken op de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het
Landbouwbeleid. Het advies van de Inspectie Financiën zal worden aangevraagd.
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. Op 17 maart 2016 werd het voorontwerp van ministerieel besluit besproken op de
Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid. Het advies
van de Inspectie Financiën zal worden aangevraagd.
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.

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

Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Turtelboom
RL: (EU) 2016/11

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij 31-12-2016
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Naam: in de handel brengen Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
van zaaizaad van oliehoudende oliehoudende planten en vezelgewassen
planten en vezelgewassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij
Beleidsdomein(en): LV
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. Op 18 februari
Minister(s): Schauvliege
2016 werd het voorontwerp van ministerieel besluit besproken op de Permanente Werkgroep van
de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en het advies van de Inspectie van
Financiën werd ontvangen. Het voorontwerp van ministerieel besluit zal worden voorgelegd aan
de Raad van State.
RL: (EU) 2016/317

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de 31-03-2017
Naam: officiële etiket van Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met
verpakkingen
die
zaai-of betrekking tot het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten
pootgoed bevatten
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
RL: (EU) 2015/719

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 07-05-2017
Naam: in het nationale en Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de
internationale
verkeer Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer
maximaal
toegestane maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane
gewichten
afmetingen en gewichten
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
RL: 2014/52/EU

Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van 16-05-2017
Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten
De richtlijn wordt omgezet door het het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5
Beleidsdomein(en): LNE
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006
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Minister(s): Schauvliege

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende
de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat
betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten. Het
ontwerpdecreet wordt momenteel voorbereid. Daarnaast is er ook nog een wijziging nodig aan het
besluit van de Vlaamse Regering met de lijst van categorieën van projecten, die aan
milieueffectenbeoordeling kunnen onderworpen worden.

RL: 2014/45/EU

Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van
Richtlijn 2009/40/EG

Naam: periodieke technische
controle van motorvoertuigen
en aanhangwagens
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
RL: 2014/47/EU

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
Naam: technische controle langs technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
de weg van bedrijfsvoertuigen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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Bijlage 3: Overige Vlaamse omzettingsdossiers
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, DKB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider

Deze richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende
Crevits,
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde
procedure. Dit voorontwerp van besluit werd op 26 februari 2016 voor de eerste maal principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering, met het oog op het advies van de adviesraden.
Voor wat betreft de omzetting van artikel 23 ‘het recht op gelijke behandeling’ worden er rechten
verleend aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van onderwijs en beroepsopleiding, de
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties en nationale bepalingen
inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG)
883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen. Hier wordt nagegaan of de Vlaamse regelgeving in
overeenstemming is met de richtlijn, deze regelgeving zal worden aangemeld.
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Bijlage 4: Vlaamse inbreukdossiers
Acht inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Laatste stand van zaken
Nr: 2015/0249
Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 104/103/EU

Fase 2: IGS (22/07/2015)
vervoer 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
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. De federale overheid en de
andere gewesten zullen ook bevraagd worden over dit voorontwerp van besluit via het overlegcomité. De
volledige omzetting wordt verwacht in juni 2016.
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.

Nr: 2016/0013
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart

Fase 2: IGS (26/01/2016)
en 10/03/2016: antwoord op IGS werd verzonden
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
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Beleidsdomein(en): MOW

informatiesysteem voor de zeescheepvaart.

Minister(s): Weyts
Richtlijn: 2014/100/EU

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 Inspectie Financiën en van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen werd verkregen eind 2015. Het advies van de Raad van State werd ontvangen.

Nr: 2016/0164

Fase 2: IGS (23/03/2016)

Naam: beroepskwalificaties en 23/05/2016: deadline voor antwoord op IGS
administratieve samenwerking Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
IMI
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
Beleidsdomein(en): EWI, OV, administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
WVG, MOW, CJSM, RWO
Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor diverse
Minister(s): Muyters, Crevits, beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de omzetting en de toepassing van
Vandeurzen, Weyts, Bourgeois
deze richtlijn. Op ambtelijk niveau vinden er analyses, overleg en onderzoek plaats naar de implicaties van de
omzetting van de richtlijn.
Richtlijn: 2013/55/EU
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van
richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties. Het voorontwerp van decreet ligt momenteel voor bij de Inspectie Financiën.
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.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorgen bijstandsverleners in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het ontwerpbesluit ter wijziging van dit besluit ligt
momenteel voor bij de Inspectie Financiën. Afronding wordt verwacht in juli 2016.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningsbesluit van 22
november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. De wijzigingen aan het
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besluit wordt voorbereid. Afronding wordt verwacht in juni 2016.
Nr: 2016/0165

Fase 2: IGS (23/03/2016)

Naam: aanleg elektronische 23/05/2016: deadline voor antwoord op IGS
communicatienetwerken
met Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging
hoge snelheid
van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Beleidsdomeinen: DKB, MOW, Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
LNE, CJSM
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot
Minister(s): Homans,
Turtelboom, Gatz
Richtlijn: 2014/61/EU

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

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0304

Fase 3: MROA (22/10/2015)

Naam: energie-efficiëntie

21/03/2016: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): LNE

07/01/2016: aanmelding van Vlaamse regelgeving ter aanvullende omzetting

Minister(s): Turtelboom

25/11/2015: er werd uitstel gevraagd van de deadline voor antwoord op MROA met drie maand

Richtlijn: 2012/27/EU

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
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(2014) 55590).
Artikel 14 legt verplichtingen op voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling, warmtenetten en benutting
van restwarmte. Voor de omzetting van dit artikel werd een tekst in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein
2013). Het besluit werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 september 2014
aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 55590). Op ENOVER-plenair van 24 oktober 2013 werd de
beslissing genomen om geen uitzonderingen aan te vragen. Deze beslissing werd op 27 januari 2014 meegedeeld
aan de Europese Commissie (MNE (2014) 50639).
Voor de verplichtingen over energiemeters (artikel 9) en de energietransformatie, -transmissie en -distributie
(artikel 15), wordt een decreet opgesteld. Dit decreet werd op 28 maart 2014 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 2 april 2014 aan de Europese Commissie genotificeerd (MNE (2014) 52213).
Voor de overige artikelen en leden van artikelen waarvoor Vlaanderen bevoegd is werd begin juni 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
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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.
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. Er dient nog een omzettingsbesluit
aangenomen te worden. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het
energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie werd voor de
eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 maart 2016 met het oog op advies van de
adviesraden.
Nr.: 2015/0244

Fase 3: MROA (10/12/2015)

Naam: beheersing
gevaren 05/02/2016: antwoord op MROA werd verzonden
zware
ongevallen
met 29/01/2016: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
20/01/2016: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn met drie maand
Beleidsdomein(en): LNE
10/02/2016: deadline voor antwoord op MROA
Minister(s): Schauvliege
30/09/2015: antwoord op IGS werd verzonden
Richtlijn: 2012/18/EU
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.
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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 januari 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. Het
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 21 maart 2016 ingediend 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: antwoord op MROA werd verzonden
misbruik en seksuele uitbuiting De Europese Commissie stelt dat onder andere artikel 18, lid 3 (algemene bepalingen inzake bijstand aan en
van kinderen
ondersteuning en bescherming van kindslachtoffers) niet zijn omgezet. De FOD Justitie coördineert het Belgische
Beleidsdomein(en): WVG
antwoord op het MROA.
Minister(s): Vandeurzen
Richtlijn: 2011/93/EU

Er werd gemeld dat het Agentschap Jongerenwelzijn in de praktijk geen controle naar leeftijd uitvoert omdat dit
niet mag. Wanneer een jongere als minderjarig wordt aangemeld dan zal deze dus de nodige bijstand en
ondersteuning krijgen. Dit wil dus zeggen dat er impliciet uit de wet kan worden afgeleid dat de groep waarover
het gaat in artikel 18, lid 3 van de richtlijn voldoende bijstand en ondersteuning krijgt, totdat er een bericht
komt dat deze jongere niet minderjarig is.
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FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (19/11/2015)

Naam:
aanvraagprocedure Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
gecombineerde
vergunning 08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
onderdanen derde landen
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
Richtlijn: 2011/98/EU
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 en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de
gecombineerde procedure werd op 26 februari 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering, met het oog op het advies van de adviesraden.
Voor wat betreft het artikel 12, 1, f) het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake de
takken van de sociale zekerheid moet de wetgeving rond de kinderbijslag gewijzigd worden. Op 25 maart 2016
werd het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting van
richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele
aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en
te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor
werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven in de gezinsbijslagwetgeving goedgekeurd door
de Vlaamse Regering.
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Vier inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

Naam:
gelijke
behandeling 31/08/2015: antwoord op IGS werd verzonden
man/vrouw arbeid en beroep
11/06/2015: instemming Commissie met verlenging van antwoordtermijn
Beleidsdomein(en): KB, WSE
29/04/2015: beslissing Commissie tot ingebrekestelling
Minister(s): Homans, Muyters
Richtlijn: 2006/54/EG

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

Laatste stand van zaken

Nr.: 2013/2013

Fase 3: MROA (27/01/2014)

Naam: Bescherming varkens

10/05/2016: deadline voor antwoord op brief van de Europese Commissie

Beleidsdomein(en): LNE

10/03/2016: brief van de Europese Commissie ontvangen met vraag naar stand van zaken

Minister(s): Weyts

03/11/2015: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden

Richtlijn: 2008/128/EG

Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het 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. De Europese Commissie heeft op 10 maart 2016 bijkomende info opgevraagd over de stand
van zaken.

Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

Naam:
Gemeenschappelijke 25/02/2016: MROA ontvangen met deadline 26/04/2016
regels interne markt voor De Europese Commissie heeft beslist om een procedure van ingebrekestelling te openen t.a.v. België. Ze is van
elektriciteit en aardgas
oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de ontvlechting van
Beleidsdomein(en): LNE
transmissiesystemen, de onafhankelijkheid en bevoegdheden van de nationale regulerende instanties (NRI’s) en
de bescherming van consumenten onjuist werden omgezet.
Minister(s): Turtelboom
Richtlijnen:
2009/73/EG

2009/72/EG, Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het 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
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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
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het energiebesluit van 19 november
2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert,
werd voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 maart 2016, met het oog op
advies van de adviesraden.
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FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

Naam: Luchtkwaliteit/ schonere Verzoekschrift nog niet ontvangen
lucht
19/11/2015: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Beleidsdomein(en): LNE
21/04/2014: antwoord op bijkomende MROA naar de Commissie verzonden
Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 2008/50/EG

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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