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) - mei 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 mei 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
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1. Overzicht EU-Agenda van de Raad
Datum
12 mei
13 mei
17 mei

20 mei
23 mei
24 mei
24 mei
25 mei
26-27 mei

26 mei

30 mei
30 mei

Raadsbijeenkomst
Raad Buitenlandse zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Raad Buitenlandse zaken (Handel)
Raad Landbouw en Visserij

Raad Justitie en Binnenlandse zaken
(tbc)
Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Eurogroep
Raad Economische en financiële zaken
Raad Concurrentievermogen (Interne
Markt, Industrie, Onderzoek en
Ruimtevaart)

Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en Energie
(Telecom)
Informele ministeriële vergadering rond
stedenbeleid
Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur
en Sport (Onderwijs, Jeugd)

31 mei

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur
en Sport (Cultuur, Sport)

31 mei

Informele Raad Landbouw en Visserij

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Landbouw: federaal
Visserij: Vlaams Gewest

Landbouw:

Federaal

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

Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

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

Interne markt: Federaal
Industrie: Brussels

Interne markt: Brussels

Hoofdstedelijk Gewest
Onderzoek: Vlaams
Gewest
Federaal

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Onderwijs: Vlaamse
Gemeenschap
Jeugd: Franse
Gemeenschap
Cultuur: Duitstalige
Gemeenschap Sport:
Franse Gemeenschap
Landbouw: federaal
Visserij: Vlaams Gewest

Hoofdstedelijk Gewest
Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal
n.v.t.

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

n.v.t.

Landbouw:
Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

2

2. Algemene ontwikkelingen op de Europese scene
2.1.

Raad Algemene Zaken en Europese Raad

Raad Algemene Zaken van 24 mei 2016
De Raad Algemene Zaken van 24 mei 2016 boog zich over de geannoteerde agenda van de
Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 en hield een zgn. rechtsstatelijkheidsdialoog over het
thema integratie van migranten en fundamentele waarden in de EU.
Op de geannoteerde agenda van de Europese Raad, opgemaakt door de voorzitter van de
Europese Raad Tusk, staan de volgende hoofdpunten:





bespreking van het de uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk (VK) over
het EU-lidmaatschap van 23 juni 2016;
migratie;
jobs, groei en investeringen (bekrachtiging van de landenspecifieke aanbevelingen,
evaluatie van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), implementatie
van de interne markt, voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (EMU));
extern beleid (EU Global Strategy).

De uitslag van het referendum in het VK op 23 juni 2016 over het lidmaatschap van de EU zal
wellicht het verloop van de bijeenkomst van de Europese Raad in sterke mate bepalen. De
bijeenkomst van de Europese Raad vindt trouwens met opzet vijf dagen later plaats dan eerst
gepland, dit om duidelijkheid te hebben over de definitieve uitslag van het referendum.
De Commissie zal op 7 juni 2016 een mededeling uitbrengen over de externe dimensie van
migratie met aandacht voor de Centraal-Mediterrane route. Voorafgaand aan de Europese Raad
zal de Commissie ook nog een rapport uitbrengen over de uitvoering van de EU -Turkije
verklaring.
De Commissie presenteerde op 18 mei 2016 haar voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen.
De voorstellen worden behandeld in de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) en de
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO).
Vervolgens worden ze voorgelegd aan de Raad Algemene Zaken van 24 juni 2016 die ze na
instemming ter bekrachtiging zal voorleggen aan de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016,
waarna de ECOFIN Raad de aanbevelingen op 12 juli 2016 zal aannemen.
Op 25 juni 2016 bestaat de Verordening over het EFSI net één jaar. De Commissie voorziet
voorafgaand aan de Europese Raad de publicatie van een tussentijdse evaluatie.
Conform de conclusies van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 zal de Europese Raad van
28 en 29 juni 2016 streven naar de aanname van een agenda voor de implementatie van
verschillende aspecten van de interne markt op basis van de door de Commissie gepubliceerde
strategieën voor de interne markt, de digitale interne markt en de kapitaalmarktunie.
De toekomst van de EMU staat eveneens geagendeerd op de Europese Raad van 28 en 29 juni
2016 maar de staatshoofden en regeringsleiders zullen wellicht geen nieuwe beslissingen nemen,
noch een uitgebreide gedachtewisseling hebben over dit onderwerp.
Op vraag van enkele lidstaten staat de EU Global Strategy geagendeerd op de Europese Raad
van 28 en 29 juni. Er werd tijdens de Raad Algemene Zaken van 24 mei 2016 verder niet
gesproken over de inhoud van of het proces leidend naar de nieuwe strategie.
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Het tweede agendapunt van de Raad Algemene Zaken van 24 mei 2016 was de zogenaamde
rechtsstatelijkheidsdialoog. De rechtsstatelijkheidsdialoog is een jaarlijkse gedachtewisseling
binnen de Raad Algemene Zaken over de rechtsstaat die zijn oorsprong vindt in een beslissing
van de Raad Algemene Zaken van december 2014 als reactie op een aantal acties van de
Hongaarse regering in de loop van 2014 die een mogelijke schending van de rechtsstaat
inhielden.
Een eerste rechtsstatelijkheidsdialoog vond plaats op de Raad Algemene Zaken van november
2015. Op de Raad Algemene Zaken van 24 mei 2016 staat de tweede dialoog geagendeerd. Het
Nederlands EU-voorzitterschap koos voor het thema fundamentele waarden en rechten in de
context van integratie van migranten.
Tijdens de gedachtewisseling benadrukten heel wat lidstaten de gedeelde verantwoordelijkheid
van migranten en overheden in het waarborgen van fundamentele waarden en rechten. Minister
Reynders verwees voor wat de België betreft onder meer naar de wettelijk e instrumenten voor
de bestrijding van discriminatie en racisme, de nieuwkomersverklaring, de vorming van imams
en het integratiebeleid van de gemeenschappen en gewesten, waaronder de
inburgeringstrajecten. Minister Reynders herhaalde ook het voorstel dat hij eerder al toelichtte
in de Raad Algemene Zaken om een permanent mechanisme op EU-niveau te installeren dat
toeziet op de naleving van de rechtsstaat in de lidstaten, geïnspireerd op het model van de
universele periodieke doorlichting van de mensenrechtensituatie door de Raad voor de
Mensenrechten van de VN.
Het Nederlands EU-voorzitterschap gaf aan dat het voorstel van minister Reynders zal
meegenomen worden als element in de evaluatie van de rechtsstatelijkheidsdialoog die onder
het aankomend Slowaaks EU-voorzitterschap zal plaatsvinden.
2.2.
A.

Aspecten van het extern beleid van de EU
Humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking

Wereldtop over humanitaire hulp
Op 23 en 24 mei 2016 vond te Istanbul een wereldtop over humanitaire hulp plaats.
Wereldleiders en stakeholders verzamelden er om de grote humanitaire crisissen te bespreken en
te zoeken naar manieren waarop humanitaire hulp verbeterd kan worden. Ondanks de
inspanningen van de internationale gemeenschap zijn er onvoldoende financiële middelen
voorradig om alle noden te lenigen. Er is nood aan 15 miljard USD extra. Het mobiliseren van
deze middelen was voor de VN één van de hoogste inzetten van de wereldtop.
Als ’s werelds grootste humanitaire hulpverlener was de EU was ook op de top aanwezig. Ze
werd vertegenwoordigd door Kristalina Georgieva (Vice-vooriztter en Commissaris voor
Begroting
en
menselijke
middelen),
Neven
Mimica
(Commissaris
voor
Ontwikkelingssamenwerking) en Christos Stylianides (Commissaris voor Humanitaire Hulp en
Crisismanagement). De positie van de EU was vastgelegd op de Raad Buitenlandse Zaken van 12
mei 2016.
Herziening Europese consensus over ontwikkeling en gerelateerde onderwerpen
Tijdens de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken op 12 mei 2016 bespraken de ministers
van ontwikkelingssamenwerking de herziening van de Europese consensus over ontwikkelingssamenwerking.
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De consensus is een gedeelde beleidsvisie van de EU en haar lidstaten, die de waarden, doelen,
beginselen en prioriteiten identificeert waartoe de EU en haar lidstaten zich verbinden in het
uitvoeren van hun ontwikkelingssamenwerking. Het gaat o.a. over armoedebestrijding, de
promotie van democratische waarden, mensenrechten, fundamentele vrijheden, de beginselen
van de rechtsstaat en gendergelijkheid. De consensus werd in 2005 aangenomen als een
gezamenlijk statement van het Europees Parlement, de Raad, de lidstaten en de Europese
Commissie. In eerste instantie werd ze afgestemd op de millenniumontwikkelingsdoelstellingen.
In 2011 werd ze een eerste keer bijgesteld, in functie van de Agenda voor Verandering.
De Europese consensus over ontwikkeling dient opnieuw te worden herzien in het licht van de
2030 agenda over duurzame ontwikkeling die vorig jaar werd aangenomen. De bespreking op 12
mei 2016 was een eerste oriëntatiedebat. In dit kader schonken de lidstaten bijzondere aandacht
aan thema’s als de gezamenlijke programmering van ontwikkelingshulp , de rol van de
privésector in ontwikkeling en verantwoordelijke mondiale waardenketens.
EU ODA 2015
De ministers van ontwikkelingssamenwerking bespraken eveneens de resultaten van het
jaarverslag over de officiële ontwikkelingshulp (ODA) die de EU (d.w.z. de EU én haar lidstaten)
in 2015 verleende. Uit het rapport van de Commissie van 13 april 2016 blijkt dat de ODA van de
EU in 2015 68,23 miljard euro bedroeg. Dit is een stijging van 15% t.o.v. 2014. Dit bedrag kwam
overeen met 0,47% van het bruto nationaal inkomen (BNI) van de EU. Het gemiddelde voor de
OESO/DAC-landen bedraagt 0,21% van het BNI. In vijf lidstaten lag de ODA boven de gehanteerde
maatstaf van 0,7% van het BNI: Zweden (1,4%), Luxemburg (0,93%), Denemarken (0,85%),
Nederland (0,76%) en het Verenigd Koninkrijk (0,71%).
B.

Buitenlandse Zaken

G7-meeting
Op 26 en 27 mei 2016 vond te Ise-Shima een vergadering van de G7 plaats onder Japans
voorzitterschap. De G7 bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook de EU neemt deel aan de toppen. Tijdens de top van mei
2016 was de EU vertegenwoordigd door de voorzitters van de Europese Raad en de Europese
Commissie.
De G7-leiders bespraken de staat van de wereldeconomie, geopolitieke conflicten, terrorisme en
de vluchtelingencrisis en herhaalden hun engagement m.b.t. de 2030 agenda en het te Parijs
bereikte klimaatakkoord.
Regionale strategie voor Syrië en Irak en ter bestrijding van de dreiging van Da’esh/ISIS
Op 23 mei 2016 bogen de buitenlandministers zich over de EU-initiatieven rond Syrië en Irak en
ter bestrijding van Da’esh/ISIS. De ministers spraken opnieuw hun steun uit voor de
onderhandelingen tussen het Assad-regime en de verenigde Syrische oppositie met het oog op
het creëren van de voorwaarden voor een inclusieve politieke transitie in Syrië. De EU zal haar
humanitaire hulp aan de Syrische bevolking aanhouden. De buitenlandministers riepen de
Iraakse regering op om verder werk te maken van de politieke en andere hervormingen in het
land. Op het vlak van de bestrijding van terrorisme zal de EU haar inspanningen opvoeren, o.a.
via een nauwere samenwerking met derde landen en via initiatieven gericht op het stremmen
van financiële stromen ter financiering van terrorisme.
Oostelijk Partnerschap
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In de marge van de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken vond op 23 mei 2016 de
zevende ministeriële meeting van het Oostelijk Partnerschap plaats. De buitenlandministers van
de EU ontmoetten hun collega’s uit Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en WitRusland. Tijdens de vergadering van de Raad werden de raadsbesluiten aangenomen tot sluiting
van de associatieovereenkomsten met Georgië en Moldavië. De verwachting is dat deze op 1 juli
2016 in werking zullen treden.
Sancties
Op 27 mei 2016 besloot de Raad om de sancties tegen het Syrische regime met een jaar te
verlengen tot 1 juni 2017. De Raad bevestigde dat ze dergelijke sancties zou aanhouden zolang
het geweld en de repressie zou aanhouden. De sancties nemen o.a. de vorm aan van een olie embargo, beperkingen van bepaalde investeringen, een bevriezing van activa binnen de EU van
de Syrische centrale bank, exportbeperkingen voor apparatuur en technologie die voor
binnenlandse repressie kan worden gebruikt. Daarnaast geldt een reisverbod en de bevriezing
van tegoeden voor 200 personen en 70 entiteiten.
Dezelfde dag nam de Raad ook sancties aan t.a.v. Noord-Korea. Deze sancties zijn het gevolg van
resolutie 2770 van de VN-veiligheidsraad van 2 maart 2016 n.a.v. de vierde nucleaire test die het
land in januari 2016 uitvoerde. Ze zijn erop gericht om het nucleaire en ballistische
wapenprogramma van Noord-Korea te ontwrichten. Zo geldt er bijvoorbeeld een verbod op de
verkoop, levering en transfer van dual-use-goederen. Financiële transfers en investeringen
worden eveneens gestopt. Schepen en vliegtuigen uit Noord-Korea zijn niet welkom in de
Europese havens en luchthavens.
Deze sancties komen bovenop een reeks bestaande sancties, die doorheen de periode sinds 22
december 2006 werden aangenomen. Elke nucleaire test gaf aanleiding tot een resolutie van de
VN-veiligheidsraad; wat aanleiding gaf tot een nieuwe reeks sancties.
C.

Handel

WTO
De tiende Ministeriele Conferentie van de WTO heeft aanleiding gegeven om onderwerpen die
niet binnen het werkingsgebied van de DDA vallen, voor te stellen en te bespreken. EU COM
prioriteiten zijn digitale handel, interne steun voor landbouw en investeringen.
De achttiende onderhandelingsronde in de TiSA-gesprekken startten op 26 mei 2016.
Op 25 mei 2016 lekten via de Wikileaks-website verschillende onderhandelingsteksten uit van de
plurilaterale TiSA-onderhandelingen over handel in diensten. In 2015 waren via deze website al
een aantal teksten uitgelekt. De in mei 2016 gelekte teksten waren niet actueel, maar dateerden
van 2015. Zij omvatten o.a. hoofdstukken over staatsbedrijven, nationale regelgeving,
transparantie, e-handel, financiële diensten en professionele diensten.
Markteconomiestatus voor
beschermingsmaatregelen

China,

overproductie

staal,

hervorming

handelspolitieke

Op 12 mei 2016 nam het Europees Parlement een resolutie aan over het toekennen van
markteconomiestatus aan China. China meent dat het op basis van deel 15 van zijn
toetredingsprotocol tot de WTO recht heeft op de automatische toekenning van de status van
markteconomie en heeft de EU gevraagd om het deze status toe te kennen tegen 11 december
2016.
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In zijn resolutie herinnert het Europees Parlement aan de gevoeligheid van dit dossier en roept
de Commissie op om naar de EU-industrie en –vakbonden en andere belanghebbenden te
luisteren. Hoewel het parlement het belang van China als handelspartner van de EU erkent,
meent het dat de Chinese economie niet als markteconomie kan worden beschouwd. Het verzet
zich dan ook tegen de unilaterale toekenning van markteconomiestatus en roept de Europese
Commissie om dit in het kader van G7- en G20-toppen te bespreken.
Het Europees Parlement verwijst naar de vijf criteria die de EU in antidumpingsonderzoeken
gebruikt om de markteconomiestatus van een land te bepalen: (1) beperkte overheidsinterventie,
(2) geen marktverstoringen, (3) een performant vennootschapsrecht en corporate governance
regels, (4) een robuust wettelijke omgeving voor de bedrijfsvoering en het functioneren van de
vrije markt, (5) het bestaan van een vrije financiële sector. Het merkt ook op dat 56 van de 73 EU
antidumpingmaatregelen die momenteel van kracht zijn, betrekking hebben op Chinese
producten.
De discussie over de markteconomiestatus voor China is gelinkt aan die over de wereldwijde
overcapaciteit aan staalproductie en de crisis in deze sector in de EU als gevolg. Op 13 mei 2016
bespraken de handelsministers de handelsgerelateerde aspecten van de mededeling van de
Europese Commissie over de staalsector: “Staal: behoud van duurzame banen en groei in
Europa”. Hierin kondigde de Europese Commissie nieuwe kortetermijnmaatregelen aan die de
bescherming van de Unie tegen oneerlijke handelspraktijken moeten versterken, evenals
toekomstgerichte maatregelen om het concurrentievermogen en de duurzaamheid op la nge
termijn van energie-intensieve bedrijfstakken zoals de staalindustrie te garanderen.
De hervorming van de zogenaamde handelspolitieke beschermingsmaatregelen, dit zijn
antidumping- en antisubsidiemaatregelen, kwam hierdoor in zicht. Tijdens hun plenaire
vergadering van 12 mei 2016 over de resolutie inzake markteconomiestatus voor China drongen
de europarlementsleden erop aan dat het debat over de hervorming van deze maatregelen in
een hogere versnelling zou worden gezet. Ook binnen de Raad wordt hiero p aangedrongen
Conflictmineralen
Het Nederlands voorzitterschap legde een compromis voor over het voorstel tot verordening ter
certificatie van conflictmineralen (tin, tantaal, tungsten en goud) om gewelddadige groeperingen
af te snijden van illegale financiering. Het compromisvoorstel gaat uit van een verplicht
certificatiesysteem voor import van conflictmineralen boven een bepaalde drempel en voorziet
een transitieperiode van vier jaar.
Het vastleggen van de drempels is nog voer voor discussie. Het Nederlands voorzitterschap heeft
daarvoor een oefening gestart waarbij het de insteek van de lidstaten vraagt. Binnen België gaan
het Waals en het Brussels Gewest principieel akkoord met het compromisvoorstel. Vlaanderen
blijft bij haar voorkeur voor een vrijwillig systeem, maar het kan akkoord gaan met het
voorgestelde verplichte systeem mits verduidelijking van een aantal elementen zoals de centrale
organisatie van het systeem, de positie van de KMO’s, en de drempels die het Nederlandse
voorzitterschap voorstelt.
TTIP
De dertiende onderhandelingsronde met de Verenigde Staten vond plaats tussen 25 en 29 april
2016 te New York. Er werd gewerkt aan de technische uitwerking van de drie pijlers van het
akkoord (i) markttoegang; (ii) regelgevende samenwerking en (iii) handelsregels, met het oog op
de verdere consolidering van de teksten. Beide partijen willen vóór het zomerreces voor alle
luiken tekstvoorstellen op tafel hebben en waar mogelijk een geconsolideerde tekst. De
veertiende ronde is voorzien voor juli 2016 .
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Tot nu toe, werden belangrijke offensieve belangen voor Vlaanderen zoals een ambitieus luik
m.b.t. duurzame ontwikkeling, markttoegang voor maritieme diensten en openbare
aanbestedingen op staatniveau niet binnen gehaald.
Op 2 mei 2016 werden er door Greenpeace Nederland 200 pagina’s van de TTIPonderhandelingen gelekt. Ze omvatten o.a. hoofdstukken over nationale behandeling en
markttoegang, landbouw, e-commerce, openbare aanbestedingen, handelsfacilitering,
samenwerking rond regelgeving, mededinging, geschillenbeslechting en staatsbedrijven.
De Europese Commissie analyseert de documenten om de bron van de lek te vinden. Volgens de
Commissie is de lek een geschenk voor de onderhandelingen omdat het aantoont dat er geen
verschil bestaat tussen het publieke discours en wat er onderhandeld wordt met de Verenigde
Staten. Wat de gevolgen zullen zijn voor de nationale leeskamers is niet duidelijk.
CETA goedkeuring en ondertekening
Op 13 mei 2016 bespraken de handelsministers het goedkeurings- en ratificatieproces van het
CETA-akkoord met Canada. De Europese Commissie benadrukte de hoge kwaliteit van het
akkoord, waarbij het bereikte resultaat m.b.t. het investeringsluik de verwachtingen overtrof.
Vlaanderen wist belangrijke offensieve en defensieve belangen te realiseren zoals een betere
toegang op vlak van openbare aanbestedingen dan degene die de VS verkreeg (niveau van de
Canadese provincies inbegrepen), opening voor maritieme diensten, bescherming van de publieke
diensten, uitsluiting van audiovisuele diensten, hoge IPR-bescherming en ambitieuze regels
inzake duurzame ontwikkeling (zowel leefmilieustandaarden als arbeidsvoorwaarden).
De Europese Commissie zal in de komende maanden de ontwerpbesluiten ter ondertekening en
goedkeuring van het akkoord aan de Raad voorleggen. De Commissie en de lidstaten mikken op
de EU-Canada-top van oktober 2016 voor de ondertekening van het akkoord.
De lidstaten lijken het er unaniem over eens dat het CETA gemengd moet worden verklaard.
Toetreding Ecuador tot het handelsakkoord EU-Colombia/Peru
In juli 2014 werden de onderhandelingen over een toetredingsprotocol voor Ecuador tot het
handelsakkoord met Colombia en Peru afgerond. Het akkoord wordt nu onderworpen aan
juridisch nazicht (‘legal scrubbing’) en zal worden vertaald naar de 24 officiële talen van de EU.
De ondertekening van het protocol wordt voorzien in de marge van de Raad Buitenlandse Zaken
van 11 november 2016.
Mercosur
De Europese Commissie wisselde met Mercosur voorstellen uit voor marktopening op het vlak van
de goederen- en diensten en overheidsaanbestedingen. Ondanks een aanbod van Mercosur inzake
industriële goederen, moet het over de hele lijn (ook m.b.t. duurzame ontwikkeling) meer ambitie
tonen.
Op het vlak van modus 4 van de dienstenhandel, d.i. het tijdelijk verblijf van natuurlijke personen
voor het verlenen van een dienst, stelde de Commissie een verdeelsleutel voor tussen de
verschillende contractsoorten waarvan dienstverleners uit Mercosur-landen gebruik kunnen maken
om via modus 4 diensten te leveren in de EU (contractuele dienstverleners vs. zelfstandige
dienstverleners).
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Gezien de landbouwcrisis in Europa en het grote volume van landbouwexport van Mercosur naar
Europa, verzette Vlaanderen zich tegen de marktopening die de Europese Commissie werd
voorstelde.
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Investeringsbeschermingsakkoorden met India
India heeft unilateraal de bilaterale investeringsakkoorden met de meeste Europese Lidstaten
stopgezet. Ook het akkoord met de BLEU werd m.a.w. stopgezet. De Europese Commissie maakte
duidelijk dat heronderhandelingen voor een nieuw bilateraal investeringsakkoord sinds 2009 niet
meer mogelijk is met afzonderlijke EU Lidstaten. De akkoorden kunnen enkel vervangen worden
door een EU-India investeringsakkoord. De gesprekken hiervoor zitten echter al jaren in het slop.
Filippijnen
De eerste onderhandelingsronde met de Filipijnen vond plaats in mei 2016.

3. Verslaggeving vakraden
Hieronder vindt u een overzicht van de vakraadsbijeenkomsten tijdens de maand mei 2016.
3.1.

Raad Landbouw van 17 mei 2016 en informele Raad Landbouw van 31 mei 2016

Deze vergadering vond plaats op 17 mei 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
federaal minister Willy Borsus.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Landbouw en klimaat

2. Vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
3. Marktsituatie en ondersteuningsmaatregelen
4. Dierenwelzijn – resultaten
dierenwelzijnsplatform

van

de

eurobarometer,

oprichting

van

een

EU

B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Landbouw en klimaat: Het Nederlands voorzitterschap wou met deze bespreking de
landbouwbelangen goed weer geven in de discussie over klimaat. Commissaris Hogan
herinnerde aan de Europese afspraak om 40% van de broeikasgassen terug te dringen. De
Europese Raad heeft in 2014 bepaald dat landbouw verschillende doelen dient en dat de
sector minder mitigatiepotentieel heeft.
Commissaris voor klimaat Cañete stelde dat de bijdrage van landbouw en landgebruik
kritisch zijn, maar wees ook op hun potentieel voor koolstofopslag. De Commissie bereidt
tegen de zomer een kader voor met nationale doelstellingen dat ook de integratie van
LULUCF (Land Use, Land Use Change & Forestry) bevat. Cañete zei dat het voorstel
evenwichtig zal zijn met flexibiliteit, technische regels voor boekhouding en extra
flexibiliteit tussen ESD (Effort Sharing Decision, waaronder landbouw valt) en LULUCF. De
toegang tot LULUCF-kredieten kan echter niet onbeperkt, want hij wil de stimulansen
voor verbetering behouden.
Het merendeel van de lidstaten wees op de multifunctionaliteit van de landbouw en dan
vooral de belangrijke rol die landbouw te spelen heeft op vlak van voedselzekerheid.
Land- en bosbouw zijn een deel van de oplossing aangezien het de enige sectoren zijn
die aan koolstofopslag kunnen doen. Een aantal lidstaten sprak zich uit voor een
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landsectorpijler (ESD + LULUCF). Andere delegaties gaven hun voorkeursoptie nog niet
prijs.
Een coalitie van tien bosrijke landen wou dat duurzaam bosbeheer ook in rekening
wordt gebracht.
Wat betreft de rol van biomassa, wezen verschillende delegaties op de rol die biomassa
kan spelen bij het afstappen van fossiele brandstoffen. Samen met een aantal andere
lidstaten stelde België dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een bijdrage levert
aan de klimaatdoelstellingen. België wees verder op de nood aan coherentie tussen
klimaatbeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van na 2020.
Het Nederlands voorzitterschap concludeerde dat er nood was aan coherentie tussen
voedselzekerheid en klimaatverandering, verduurzaming van de voedselproductie en
koolstofopslag en dat landbouw dus deel is van de oplossing.
2. Vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Commissaris Hogan stond
stil bij de recent goedgekeurde vereenvoudigingsinitiatieven en focuste verder op de
lopende voorstellen die onder meer te maken hadden met een wijziging van het
sanctioneringsbeleid (‘gele kaart-systeem’), het uitstel voor het indienen van aanvragen
voor directe steun, de reductie van het aantal verordeningen in de Gemeenschappelijke
Marktordening tot 40 en de publieke interventie en private opslag.
De inspanningen werden in het algemeen verwelkomd, al bleven o.a. Duitsland en Italië
op hun honger zitten. Wat betreft de herziening van de basisverordeningen, was er onder
de lidstaten geen eensgezindheid. België wilde dit enkel indien er snelle
vereenvoudigingswinsten kunnen gemaakt worden. Het principe van het ‘gele
kaartsysteem’ vonden de meesten goed, maar zes delegaties vonden de follow-upcontrole
geen vereenvoudiging. Verder deden de delegaties nog voorstellen tot vereenvoudiging
en versoepeling op vlak van ggo’s, plattelandsontwikkeling en de audits.
Hogan noteerde de uiteenlopende standpunten over de aanpassing van de
basisverordeningen. Hij liet de optie open om dit volgend jaar te overwegen. Hij voegde
toe dat sommige lidstaten verantwoordelijk zijn voor extra complexiteit via de invulling
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De follow-up van de gele kaart is een
element dat Hogan nog eens zou bekijken. De vereenvoudigingsvoorstellen i.v.m. de
vergroening volgen in juni.
3. Marktsituatie en ondersteuningsmaatregelen: Commissaris Hogan erkende de moeilijke
situatie met name in de zuivel en noteerde een stabilisatie op de varkensmarkt. In zijn
overzicht van de marktsituatie wees hij op een stijging van 5 à 6% van de melkproductie
sinds begin dit jaar. Het goede nieuws komt van de export met een stijging van 13% in
de eerste twee maanden, vooral naar China. Het globale aanbod is groter dan de vraag,
daarom moet er meer aandacht gaan naar de vraag. De varkensprijzen stabiliseren en de
export doet het goed (+25% in volume, 19% in waarde). De commissaris gaf daarna een
overzicht van de genomen maatregelen. Hij zei dat hij doet wat hij kan, maar dat ook
producenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
Lidstaten vroegen de Commissie opnieuw om financieel over de brug te komen, al waren
de meningen over hoe dit zou moeten gebeuren uiteenlopend. Duitsland was nu ook
bereid om de crisisreserve te gaan gebruiken en voegde zich zo bij de Baltische staten en
Finland. Verder herhaalden de delegaties hun vragen i.v.m. zuivel, groenten en fruit en
varkens. Ook België kwam terug op de punten die het in eerdere raadsbijeenkomsten had
gemaakt.
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Hogan zei dat hij vijftien voorstellen van marktmaatregelen heeft gedaan en dat deze
eerst moet worden besproken. Op het vlak van financiën, noteerde hij dat Duitsland niet
langer een probleem heeft met het gebruik van de crisisreserve, maar hij beschouwde dit
als een laatste optie. Verder noemde hij veertien lidstaten bij naam die nog niet veel van
hun enveloppe hebben gebruikt die ze in het najaar van 2015 ontvingen. België was hier
niet bij.
4. Dierenwelzijn: De Europese Commissie lichtte de resultaten van de Eurobarometer toe. Er
blijkt een grote publieke steun voor actie op nationaal en Europees niveau inzake
dierenwelzijn. EU-burgers vinden het ook belangrijk dat geïmporteerde producten aan
dezelfde dierenwelzijnsstandaarden voldoen als Europese producten. De Commissie
kondigde aan dat er volop wordt gewerkt aan de modaliteiten om het EUdierenwelzijnsplatform op te zetten.
Verschillende lidstaten, waaronder België, vinden het belangrijk om het platform te
gebruiken om goede praktijken en kennis uit te wisselen. Lidstaten gaven vervolgens de
prioriteiten die dit nieuwe platform moet behandelen, zoals een betere en uniforme
implementatie van bestaande Europese regelgeving inzake dierenwelzijn, een specifieke
dierenwelzijnsetikettering, beleid rond het transport van dieren over lange afstand of
rond het vermijden van bepaalde praktijken zoals castratie van biggen.
België gaf aan dat het platform aandacht moet besteden aan een betere
informatieverstrekking over de bestaande Europese regelgeving richting de burger en de
belanghebbenden, het breder ingang doen vinden van de bestaande alternatieve
methodes voor castratie van biggen en een betere registratie en identificatie van honden
en katten en een harmonisatie in de fokpraktijken van honden en katten. Verschillende
lidstaten, waaronder België, wezen er op dat er ook aandacht moet gaan naar het beleid
ten aanzien van derde landen, zodat een verstoring van de concurrentiepositie van de
Europese landbouwer wordt vermeden.
C. Link met Europa 2020
Landbouw en klimaat: De inspanningen die geleverd moeten worden door de
zogenaamde ‘niet-ETS sectoren’ zullen bijdragen aan de Europa 2020-doelstellingen
inzake klimaat.
D. Link met het Europees Parlement
Landbouw en klimaat: Het Europees Parlement is medewetgever in dit dossier.
Informele Raad Landbouw van 31 mei 2016
Deze vergadering vond plaats op 31 mei 2016 in Amsterdam. België werd vertegenwoordigd door
federaal minister Willy Borsus en Vlaams minister Schauvliege.
A. Hoofdpunt van de agenda
Food of the Future
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
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Het Nederlands voorzitterschap wilde met deze informele bespreking een eerste
gedachtewisseling organiseren over de toekomst van het GLB na 2020. Het had hiervoor een
non-paper opgesteld met richtinggevende vragen.
De bespreking in het plenum werd vooraf gegaan door discussies per thema en
richtinggevende vraag in het formaat ‘ministers only’. De resultaten van de werkgroepen
werd toegelicht door één minister namens de groep van landen uit de werkgroep. De
ministers gingen daarbij in op volgende thema’s:


Evolutie naar een landbouw en voedselbeleid



Meer middelen voor innovatie



Verhogen van de duurzaamheid door meer te focussen op klimaatdoelstellingen



Marktmaatregelen en de positie van de landbouwer in de keten



De directe steun uit het GLB meer afstemmen op maatschappelijke uitdagingen



Meer oog voor het effect van het GLB op ontwikkelingslanden

Gezien het informele karakter van de Raad en het feit dat dit een eerste bespreking was,
deden de ministers geen definitieve uitspraken. Ook commissaris Hogan hield zich op de
vlakte en stelde dat de voorzitterschapspaper stof tot reflectie bevatte. Hij gaf wel een paar
observaties waaruit onder meer bleek dat het instrumentarium voor de marktinterventie
moet herbekeken worden en dat landbouw zal moeten bijdragen aan de uitdagingen in
verband met voedselzekerheid en klimaat. Het Nederlands voorzitterschap besloot dat er nog
veel te bespreken is en dat het nooit te vroeg is om de discussies op te starten. Het
benadrukte het belang van innovatie, de versterking van het platteland en de verbetering
van de positie van de landbouwer. Het bood ook aan met de volgende voorzitterschappen de
verdere coördinatie bespreken.
3.2.

Raad Economische en Financiële Zaken

Deze vergadering vond plaats op 25 mei in Brussel. België werd vertegenwoordigd door minister
Johan Van Overtveldt.
A. Hoofdpunt van de agenda
Europees Semester – landenverslagen 2016 en uitvoering van de landenspecifieke
aanbevelingen 2015 – conclusies van de Raad
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
De Raad nam algemene conclusies aan over de landenverslagen 2016 en de uitvoering van de
landenspecifieke aanbevelingen 2015. Er vond geen discussie plaats.
Op 26 februari 2016 publiceerde de Europese Commissie de landenrapporten in het kader van
het Europees Semester 2016. In deze rapporten analyseerde de Commissie de economie van
de lidstaten tegen de achtergrond van de prioriteiten uit de jaarlijkse groeianalyse (het weer
op gang brengen van investeringen, het doorgaan met structurele hervormingen en het
voeren van een verantwoordelijk begrotingsbeleid). Verder gingen de rapporten dieper in op
de
mogelijke
macro-economische
onevenwichtigheden
die
in
het
waarschuwingsmechanisme-verslag geïdentificeerd werden. Voor België was dit:
13

marktaandeel export, private en publieke schuld, alsook de nieuwe indicatoren inzake lange
termijn- en jeugdwerkloosheid. Ook werd enkele andere structurele vraagstukken aangekaart.
Voor België was dit: arbeidsmarkt, sociaal beleid, vaardigheden, onderwijs, belastingen,
vervoer, energie en milieu. Tenslotte bevatte het rapport ook een oordeel over de
implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen 2015.
Op 8 maart 2016 publiceerde de Commissie een additionele mededeling met de resultaten
van de diepgaande evaluaties in het kader van de macro-economische onevenwichtighedenprocedure.
De Commissie oordeelde
onevenwichtigheden heeft:

dat

België

op

dit

moment

geen

macro-economische



het marktaandeel in de export neemt toe en nadert geleidelijk de drempelwaarde,
mede dankzij de geringe stijging van de loonkosten;



de hoge private schuld is het gevolg van intra-company leningen; de schuldenlast
van de huishoudens blijft bescheiden;



de overheidsschuld blijft redelijk stabiel, de risico’s op korte termijn zijn onder
controle;



de overschrijding van de indicatoren inzake werkloosheid wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door de conjunctuurcyclus.

Op langere termijn blijven verdere structurele hervormingen en een verdere gezondmaking
van de publieke financiën evenwel noodzakelijk.
Voor wat betreft de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen 2015, merkte de
Commissie op dat België enige vooruitgang geboekt heeft: enige vooruitgang in het doen
dalen van de schuldquote, beperkte vooruitgang op vlak van een afdwingbare verdeling van
de begrotingsdoelstellingen over de verschillende geledingen van de gezamenlijke overheid
en enige vooruitgang op vlak van de hervorming van het pensioenstelsel, het belastingstelsel
en de werking van de arbeidsmarkt.
C. Link met Europa 2020
Het kader voor economisch bestuur draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen
inzake duurzame groei en werkgelegenheid uit de Europa 2020 strategie.
3.3.
Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) van 26
en 27 mei 2016
De bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen vond plaats op 26 en 27 mei in Brussel.
Adjunct-ambassadeur Belle vertegenwoordigde België voor zowel het onderdeel industrie en interne
markt als voor het onderdeel onderzoek.
A. Hoofdpunten van de agenda
Industrie en interne Markt
1.

Betere Regelgeving
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2. Digitale Interne Markt
3. Detachering werknemers
Onderzoek
4. Open Science
5. Betere Kadervoorwaarden voor Onderzoek en Innovatie
6. Eindevaluatie 7de Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Betere Regelgeving: De Raad nam Raadsconclusies aan inzake Betere Regelgeving, één jaar
na de adoptie van de nieuwe aanpak inzake Betere Regelgeving door de Europese
Commissie en twee maanden na de adoptie van het Inter-Institutioneel Akkoord inzake
betere wetgeving. De Raadsconclusies besteden onder meer aandacht aan:


toekomstbestendige
en
innovatievriendelijke
regels
innovatieprincipe en het uitvoeren van een fitness check);



impactanalyse en kwantificering van kosten en baten (de Commissie wordt om
transparantie gevraagd in haar beslissingen om al of niet een impactanalyse uit te
voeren of te kwantificeren, te rapporteren over de lastenverlagingen etc.);



reductiedoelstellingen (engagement van de Commissie wordt verwelkomd om in 2017
reductiedoelstellingen voor regelgevende lasten op te stellen);



betere regelgeving en KMO’s (herinnering Think Small First-principe, , nood aan goeie
KMO-test in de impactanalyses, oproep tot gebruik van digitale instrumenten in het
verduidelijken van de wetgeving…)

(o.a.

via

toepassing

Daarnaast hielden ministers ook een debat over het thema. Lidstaten, waaronder België,
benadrukten het belang van toekomstbestendige en innovatievriendelijke wetgeving,
toepassing van het innovatieprincipe (cf. infra, punt e), steun aan het REFIT-platform en
nood aan het betrekken van stakeholders.
2. Digitale Interne Markt: Op 19 april 2016 publiceerde de Commissie vier initiatieven ter
uitvoering van de Strategie voor de Digitale Eengemaakte Markt:


Digitalisering van het Europese bedrijfsleven



Europees Cloudinitiatief



Normalisatieprioriteiten op ICT-gebied



e-Government Action Plan 2016-2020

De Raad nam Raadsconclusies aan over dit pakket. Volgende boodschappen uit de
conclusies kunnen onthouden worden:
Algemeen:
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Belang van digitalisering van alle sectoren in de economie, onder meer om innovatie te
stimuleren
Nood aan een multi-stakeholder aanpak zodat alle sectoren in alle regio’s in de EU op
de trein van digitalisering kunnen springen.



Vraag om meer duidelijkheid rond de financiering van de initiatieven.



Digitalisering van de Europese industrie:





De Commissie wordt opgeroepen een kader uit te werken voor de coördinatie
tussen Europese, nationale en regionale initiatieven. Het idee van een netwerk
voor digitale hubs wordt verwelkomd.
De Commissie wordt aangemoedigd de rol van publiek-private partnerschappen
in O&I te onderzoeken.
De nood aan een gunstig regelgevend kader voor digitale innovaties wordt
onderstreept.
Het belang van voldoende vaardig personeel wordt belicht.



ICT-normen: De mededeling van de Commissie wordt verwelkomd. De Commissie wordt
uitgenodigd om Europese normen op internationaal niveau te promoten.



Cloud:





De Commissie wordt opgeroepen om samen met de lidstaten gepaste
governance- en financieringsstructuren te ontwikkelen.
De ambitieuze doelstellingen inzake supercomputers wordt verwelkomd.

Het e-Government Actieplan 2016-2020 wordt verwelkomd.

Daarnaast hielden de ministers bevoegd voor economie een gezamenlijk lunchdebat met de
ministers bevoegd voor telecommunicatie. Het Nederlandse Voorzitterschap onthield dat
lidstaten pleiten voor een snelle implementatie van de strategie, het recente pakket inzake
e-Handel verwelkomen en de noodzaak onderstrepen van het aantrekken van start-up en
scale-ups in de EU.
3. Detachering werknemers: Op 8 maart 2016 publiceerde de Commissie een voorstel tot
herziening van de detacheringsrichtlijn. De bedoeling van de herziening is om het begrip
“loon” beter te definiëren en zo voor meer rechtvaardige concurrentie te zorgen tussen
dienstenverrichters uit verschillende lidstaten.
De Oost-Europese lidstaten zijn niet opgezet met dit voorstel. Verschillende van hun
nationale parlementen dienden een gemotiveerde opinie in met betrekking tot de naleving
van het subsidiariteitsbeginsel. Dit zette de zogenaamde “gele kaartprocedure” in gang
waardoor de Commissie het voorstel moet intrekken, herzien of bijkomend motiveren. In de
komende weken zal de Commissie ter zake een beslissing nemen, maar uit de uiteenzetting
van commissaris Thyssen bleek dat zij van oordeel is sterk in haar schoenen te staan.
Tijdens de Raad lieten verschillende Centraal- en Oost-Europese landen hun ongenoegen
met dit voorstel blijken en voerden als argumenten onder meer aan dat de impactanalyse
onvoldoende goed is uitgevoerd of dat het voorstel afbreuk doet aan het vrij verkeer van
diensten. België en Frankrijk kwamen tussen om het initiatief van de Commissie te
verwelkomen.
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4. Open Science: Open Science slaat op de evoluties in het uitoefenen van wetenschappelijk
onderzoek ten gevolge van doorgedreven digitalisering, mondialisering en de confrontatie
met grote maatschappelijke uitdagingen. Het is één van de prioriteiten van huidig
commissaris Moedas en vormde de grootste prioriteit voor het Nederlandse Voorzitterschap
binnen het onderdeel Onderzoek van de Raad Concurrentievermogen.
De Raad nam Raadsconclusies aan over het thema. Volgende boodschappen uit de
conclusies kunnen onthouden worden:


Het potentieel van Open Wetenschap in termen van groei en jobs wordt erkend. Er
wordt verwezen naar de Amsterdam Call for Action (i.e. het resultaat van een
voorzitterschapsconferentie) en een werkgroep van het Comité van de Europese
Onderzoeksruimte wordt gevraagd om deze Call van naderbij te bekijken



De Raad neemt nota van de oprichting van het Open Science Policy Platform
(expertgroep van de Commissie) en vraagt geregeld op de hoogte te worden gebracht
van de werkzaamheden. De Commissie wordt opgeroepen de burgers nauwer bij
wetenschap te betrekken



Lidstaten worden opgeroepen om hinderpalen voor Open Science te verwijderen en
stimuli te ontwikkelen voor onderzoekers om hun publicaties en gegevens te delen.
Impact moet meer in rekening worden genomen bij de beoordeling van
wetenschappelijk werk



Inzake open toegang tot wetenschappelijke publicaties (i.e. Open Access) stelt de Raad
als doelstelling dat tegen 2020 alle wetenschappelijke publicaties openlijk toegankelijk
moeten zijn



Wat betreft de open toegang tot gegevens (Open Data) is de Raad van oordeel dat
publiek gefinancierde gegevens in principe als gemeengoed beschouwd zouden kunnen
worden (uiteraard met de nodige uitzonderingen, bv. waar de gegevens mee
gefinancierd werden door de private sector).

Daarnaast hielden ministers een debat over het thema. Het Nederlands voorzitterschap
vroeg ministers om uit te wijden over één of twee elementen die zij het belangrijkste
achten in de evolutie naar Open Science. Ministers benadrukten daarbij vooral de nood aan
vaardigheden, infrastructuur, kosten en toegang tot gegevens. Verschillende lidstaten
benadrukten ook de nood aan vrije keuze in de modellen voor open toegang tot
wetenschappelijke publicaties (i.e. Open Access).
5. Betere Kadervoorwaarden voor Onderzoek en Innovatie: Als onderdeel van het nieuwe pakket
Betere Regelgeving onderzocht de Commissie de regelgevende hinderpalen voor innovaties.
Dit resulteerde eind 2015 in een werkdocument van de Commissie. Daarin werd gesteld dat
de relatie tussen regels en innovatie niet rechtlijnig is. Soms hinderen veel en precieze regels
innovatie, maar soms stimuleren ze dat ook. Er is nood aan een geval-per-geval benadering.
De Commissie deed twee praktische voorstellen: het innovatieprincipe en Innovatiedeals.
Het innovatieprincipe slaat op het feit dat de wetgever rekening moet houden met de
impact op innovatie bij het opstellen van regels. Regels moeten hierdoor
innovatievriendelijk en toekomstbestendig worden. De Innovatiedeals zijn afspraken tussen
een groep stakeholders en de overheid. Ze zijn geïnspireerd door de Green Deals die reeds
bestaan in Nederland. De groep stakeholders verbindt zich tot het doorvoeren van
duurzame innovaties in ruil voor beperkte financiële ondersteuning, steun bij het zoeken
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van exportmarkten en de verbintenis van de overheid om aanpassing van de wetgeving te
overwegen indien dit bepaalde innovaties in de weg staat.
Naar aanleiding van het werkdocument van de Commissie, nam de Raad conclusies aan
inzake betere Kadervoorwaarden voor onderzoek en innovatie. Daarin wordt de toepassing
van het innovatieprincipe aangemoedigd. Het REFIT-platform wordt gevraagd de EUregelgeving te screenen op hinderpalen voor innovatie en lidstaten worden gevraagd
hetzelfde te doen wat hun wetgeving betreft. Commissie en lidstaten worden gevraagd
experimenteerruimte te voorzien binnen de regelgeving (bv. regelluwe zones) en de
Commissie wordt gevraagd niet-wetgevende instrumenten zoals Innovatiedeals te testen.
Tot slot wordt benadrukt dat de EU aantrekkelijk moet zijn voor start-ups: een Europese
visaregeling voor start-ups zou hiertoe kunnen bijdragen.
6. Eindevaluatie 7de Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling
De Raad nam Raadsconclusies aan inzake de eindevaluatie van het Zevende
Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling. De Raad onthoudt
volgende sleutelelementen uit het expertrapport als belangrijke aandachtspunten voor
toekomstige EU onderzoeksprogramma’s, waaronder:


de focus op samenwerking, excellentie en impact,



het belang van wetenschap dichter bij de samenleving te brengen,



de nood aan een strategische aanpak,



het evenwicht tussen grote partnerschappen en open oproepen,



de aantrekkelijkheid voor nieuwkomers,



het probleem van grotere projecten door kleinere consortia (i.e. concentratie van de
middelen),



vereenvoudiging,



versnellen van de goedkeuringsprocedures,



aandacht voor de impact en hefboomeffect van O&I-investeringen,



betere alignering van nationale en Europese agenda’s.

Specifieke vermelding kan worden gemaakt van het verzoek van de Raad om de balans
tussen subsidies en financiële instrumenten in Horizon 2020 niet te wijzigen in het nadeel
van subsidies.
C. Link met Europa 2020
Alle punten houden (on)rechtstreeks verband met de Europa 2020-strategie aangezien zij allen
in het teken van groei en werkgelegenheid staan.
D. Link met het Europees Parlement
Wat betreft het punt rond de digitale interne markt, is het zo dat het Europees Parlement
medewetgever is in verschillende concrete initiatieven die onder de strategie vallen. Wat betreft
betere regelgeving, is het zo dat het Europees Parlement één van de drie instellingen in het
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Inter-Institutioneel Akkoord is. Het Europees Parlement is ook medewetgever voor de herziening
van de detacheringsrichtlijn en voor het Europese Onderzoeksprogramma.
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3.4.

Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie (Telecom) van 26 mei 2016

Deze vergadering vond plaats op 26 mei 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
ambassadeur Olivier Belle.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Algemene oriëntatie met betrekking tot het ontwerpbesluit betreffende het gebruik van
de 700 MHz band.

2. Oriënterend debat over de komende herziening van de EU‑ regels inzake telecom.
3. Verslag over het akkoord betreffende de richtlijn inzake de toegankelijkheid van
overheidswebsites en mobiele apps.
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Gebruik van de 700 MHz-band: De 700 MHz-band, die een hoge snelheid en grote dekking
biedt, zou tegen 2020 in Europa beschikbaar worden gesteld voor draadloze breedband.
Omroepdiensten zouden ten minste tot 2030 voorrang blijven krijgen in de sub‑ 700
MHz-band. België onthield zich als enige lidstaat bij deze oriëntatie.

2. Telecom: Het debat had tot doel input te leveren voor wetgevingsvoorstellen die de
Commissie in 2016 in het kader van de strategie voor een digitale eengemaakte markt zal
opstellen. Tijdens het debat kwamen de ministers overeen dat de huidige regels voor de
toegang van operatoren tot netwerken moeten worden herzien om meer investeringen
aan te trekken en de concurrentie in de EU veilig te stellen. Zij benadrukten hoe
belangrijk het is dat de lidstaten het spectrumbeheer kunnen aanpassen aan de nationale
omstandigheden, maar onderkenden tevens dat samenwerking en het delen van beste
praktijken moeten worden voortgezet. Wat betreft de eventuele noodzaak om "over -thetop"-communicatiediensten te reguleren, wensten de ministers een aanpak per geval en
waren zij van mening dat consumentenbescherming het best wordt aangepakt in
horizontale wetgeving. De Europese Commissie zal waarschijnlijk in de herfst van 2016
een herziening van het telecom pakket voorstellen.
3. Toegankelijkheid overheidswebsites en mobiele apps: Het akkoord zal nu worden
geformaliseerd en de richtlijn moet nadien worden omgezet in Vlaamse regelgeving.
C. Link met Europa 2020
1.

Gebruik van de 700 MHz-band: Het vrijmaken van spectrum voor mobiele breedband past
in het kader van de digitale eengemaakte markt.

2. Telecom: Het aankomende voorstel tot herziening van het telecompakket maakt deel uit
van het pakket ‘Digitale Eengemaakte Markt’.
D. Link met het Europees Parlement
1.

Gebruik van de 700 MHz-band: Dit besluit wordt volgens de gewone wetgevende
procedure behandeld, het standpunt van het Europees Parlement is nog niet beschikbaar.
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2. Telecom: De aankomende herziening van het telecom pakket zal na de publicatie door de
Europese Commissie worden behandeld volgens de gewone wetgevende procedure;
3. Toegankelijkheid overheidswebsites en mobiele apps: Het wetgevend werk voor deze
richtlijn verliep volgens de gewone wetgevende procedure maar is zo goed als afgerond.
3.5.
Informele ministeriële vergadering voor ministers belast met stedelijke aangelegenheden
van 30 mei 2016
Op 30 mei organiseerde het Nederlands voorzitterschap in Amsterdam een informele ministeriële
vergadering voor ministers belast met stedelijke aangelegenheden. Voor stedenbeleid neemt het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de rol van woordvoerder op zich voor de periode juli 2015 – juni
2016. België was op deze vergadering vertegenwoordigd door Rudy Vervoort, Minister -President
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Staatssecretaris Elke Sleurs, bevoegd voor
Grootstedenbeleid, liet zich vervangen door Julien Van Geertsom, Directeur -generaal van FOD
Sociale Integratie.
A. Hoofdpunten van de agenda
Deze informele ministeriële vergadering had als doel het Pact van Amsterdam aan te nemen,
dat het startpunt vormt voor de Stedelijke Agenda voor de EU en waarin de grondbeginselen
ervan worden vastgelegd.
Het Pact van Amsterdam stelt dat Europese steden, op basis van de zogenaamde ‘Stedelijke
Agenda voor de EU’, meer betrokken zullen worden bij EU-regelgeving, toegang tot
financiering en kennisuitwisseling. De Stedelijke Agenda omvat voorstellen ter verbetering
van bestaand EU-beleid. In de eerste fase gaat het om thema’s zoals luchtkwaliteit, stedelijke
armoede, huisvesting en de inclusie van migranten en vluchtelingen, maar ook jobs in de
lokale economie, circulaire economie, klimaataanpassing en mobiliteit. Het Pact van
Amsterdam introduceert een nieuwe manier van werken waarbij Europese steden, overheden
en instellingen, via partnerschappen, de krachten bundelen met stedelijke populaties. In
eerste instantie zal het helpen optimale omstandigheden te creëren om de levenskwaliteit
van stadsbewoners te verbeteren.
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
De agenda was opgebouwd rond drie sessies. Tijdens de eerste sessie brachten onder meer
Europees Vice-Commissaris voor de Energie-unie (Maroš Šefčovič) en Europees Commissaris
voor Regionaal Beleid (Corina Crețu) hun visie op de Stedelijke Agenda voor de EU. Tijdens de
tweede sessie was onder meer de voorzitter van het Comité van de Regio’s (Markku
Markkula) aan het woord en volgde een ronde tafeldebat met tussenkomsten van alle
lidstaten, alsook van het VN-programma UN Habitat, het Europees Economisch en Sociaal
Comité, de Europese Investeringsbank en Noorwegen. Tijdens de derde sessie gaven de
coördinatoren van de vier pilootpartnerschappen (Betaalbare huisvesting, Stedelijke
armoede, Inclusie van migranten en luchtkwaliteit) een update met betrekking tot de
vooruitgang van hun partnerschappen. België is samen met Frankrijk coördinator van het
partnerschap rond stedelijke Armoede. Beide landen presenteerden samen de stand van
zaken rond het partnerschap. Slowakije en Malta stelden tot slot nog hun prioriteiten en
agenda voor naar aanleiding van hun aankomend EU-Voorzitterschap.
De deelnemers aan de informele ministeriële vergadering, alsook België, gaven in hun
tussenkomsten aan dat het nu tijd is voor de uitvoering van de Stedelijke Agenda. Ze
benadrukten dat de partnerschappen een nieuwe manier van werken inhouden, waarin de
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krachten gebundeld worden. Een belangrijk punt voor België, maar ook voor andere
deelnemers was dat de behoeften van de burger centraal moeten staan en dat de burgers
betrokken moeten worden bij de uitvoering van de Stedelijke Agenda. Een aantal lidstaten
vroeg om rekening te houden met de eigenheid van en territoriale diversiteit binnen de
lidstaten en anderen, waaronder België, vroegen aandacht voor de belangrijke uitdagingen
waarmee kleine en middelgrote steden te kampen hebben. Onder Nederlands Voorzitterschap
zal de Raad Algemene Zaken nog Raadsconclusies aannemen over het Pact van Amsterdam.
De uitvoering van de Stedelijke Agenda zal voortgezet worden onder Slowaaks en Maltees
Voorzitterschap.
C. Link met Europa 2020
Tijdens de programmaperiode 2014-2020 is het cohesiebeleid een belangrijk instrument om
de Europa 2020 doelstellingen te helpen verwezenlijken: groei en banen scheppen, de
klimaatverandering en de energieafhankelijkheid aanpakken en de armoede en sociale
uitsluiting terugdringen.
D. Link met het Europees Parlement
Het Europees Parlement werd vertegenwoordigd door Iskra Mihaylova, de voorzitter van de
Commissie voor Regionaal Beleid van het Europees Parlement. Mihaylova deed een
tussenkomst tijdens de eerste sessie, waarin ze verwees naar de resolutie die het Europees
Parlement in september 2015 aannam over de stedelijke dimensie van het EU -beleid en
waarin ze aangaf dat de Europese steden in belang zullen toenemen, dat goede
samenwerking met steden en regio’s ter wereld ook belangrijk is en dat er nu gewerkt moet
worden aan de uitvoering van de Stedelijke Agenda.
3.6.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport van 30 en 31 mei 2016

Sessie Onderwijs
Deze vergadering vond plaats op 30 mei 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
minister Hilde Crevits.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Raadsconclusies over het ontwikkelen van mediageletterdheid en kritisch denken via
onderwijs en vorming

2. Gedachtewisseling over de modernisering van het Europese hoger onderwijs
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Mediageletterdheid en kritisch denken: De Raad nam in opvolging van de “Verklaring van
Parijs over het stimuleren van burgerschap en gezamenlijke fundamentele waarden via
onderwijs” uit 2015 raadsconclusies aan over het bevorderen van mediawijsheid en kritisch
denken. Om de fundamentele normen en waarden binnen onze samenleving te kunnen
borgen, is het van belang dat er ruimte is voor een open debat, waarbij jonge mensen leren
omgaan met media en kritisch reflecteren op boodschappen waaraan ze worden
blootgesteld. Vlaanderen hecht belang aan de adoptie van deze raadsconclusies gezien
daarmee ook wordt beoogd de verklaring van Parijs van 17 maart 2015 op de politieke
agenda te houden. In deze gezamenlijke verklaring benadrukten de ministers van onderwijs
de belangrijke rol die onderwijs speelt in de strijd tegen racisme, onverdraagzaamheid en
discriminatie. Ze pleitten ervoor dat het onderwijsveld nog meer inzet op de promotie van
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burgerzin, verdraagzaamheid en non-discriminatie en dat leerkrachten gesteund moeten
worden om krachtig op te treden tegen iedere vorm van intolerantie en discriminatie. De
raadsconclusies onderstrepen de noodzaak om vooruitgang te boeken in de
(geïntensiveerde) uitvoering van de acties ter voorkoming/bestrijding van radicalisering. De
raadsconclusies zijn breed opgevat en benoemen onder andere de vele voordelen van het
internet en sociale media. Tegelijk worden enkele van de potentiële uitdagingen behandeld,
zoals online pesten.
2. Modernisering hoger onderwijs: Bedoeling van de gedachtewisseling over de
modernisering van het Europese hoger onderwijs was om de EU ministers van onderwijs
de gelegenheid te bieden bij te dragen aan de aangekondigde “moderniseringsagenda
voor het Europese hoger onderwijs” van de Europese Commissie. Bij wijze van inleiding
gaf het voorzitterschap mee dat hoger onderwijs – nauw gelinkt aan onderzoek en
innovatie – een cruciale rol speelt in de individuele en sociale ontwikkeling en in het
opleveren van de hooggeschoolde burgers die Europa nodig heeft. Er is bewijs in
overvloed dat aantoont dat een lager aantal diploma’s hoger onderwijs de
concurrentiekracht en potentieel voor groei ondermijnt. Europa ligt in dat opzicht achter
op de Verenigde Staten, Canada, Korea, Japan en Australië. Projecties geven aan dat
tegen 2020 ongeveer 35% van de jobs op de Europese arbeidsmarkt een hoger diploma
vereist.
Het debat werd opgebouwd rond drie thema’s, elk ingeleid door een door het
voorzitterschap gevraagde lidstaat. Minister Crevits kreeg de eer een inleiding te geven
over de rol van het hoger onderwijs in het voorbereiden van geëngageerde burgers. Zij
haalde in haar interventie aan dat universiteiten en hogescholen niet enkel
“kennisfabrieken” mogen zijn, maar ook nadruk moeten leggen op inclusie, sociale - en
burgerschapsvaardigheden en op het linken met de lokale gemeenschap. Op die manier
helpt het hoger onderwijs de ontwikkeling van een veerkrachtige maatschappij en
stimuleert het kritische reflectie.
De belangrijkste boodschappen uit het debat waren:


Meer werkplekleren opnemen in academische curricula



Betere connectie tussen formeel onderwijs en niet-formeel leren



Belang van digitaal leren verder ontwikkelen en verkennen



Investeren in personeel



Verhogen internationale mobiliteit



Nood aan meer flexibiliteit in hoger onderwijs



Versterkte kwaliteitsborging



Meer aandacht voor toegang tot hoger onderwijs voor benadeelde groepen

C. Link met Europa 2020
Modernisering hoger onderwijs: De modernisering van het Europese hoger onderwijs is
van belang met het oog op het behalen van de Europa 2020 doelstelling om minstens
40% van de Europese jongeren een diploma tertiair onderwijs te laten behalen.
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Sessie Jeugd
Deze vergadering vond plaats op 30 mei 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
Olivier Belle (adjunct Permanent Vertegenwoordiger).
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Raadsconclusies over de rol van de jeugdsector binnen een integrale
sectoroverschrijdende aanpak ter voorkoming en bestrijding van gewelddadige
radicalisering van jongeren;

2. Rol van jeugdbeleid en de jeugdsector in een geïntegreerde aanpak om jongeren te
ondersteunen bij hun identiteitsontwikkeling.
In de marge van de Europese Raad van de Ministers van Jeugd hebben de Franse, Vlaamse en
Duitstalige Gemeenschap en Frankrijk een gemeenschappelijke verklaring ondertekend om in hun
respectievelijk jeugdbeleid de preventie in de strijd tegen radicalisering te versterken.
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Jeugdsector en de bestrijding van gewelddadige radicalisering van jongeren: In deze
conclusies wordt gewezen op de uiterst waardevolle bijdrage die jeugdwerk, sport,
vrijwilligerswerk en culturele activiteiten kunnen leveren aan het bereiken van jongeren
die gevoelig zijn voor gewelddadige radicalisering.

2. Jeugdbeleid en –sector ter ondersteuning van identiteitsontwikkeling van jongeren: De
veranderingen die Europa momenteel doormaakt, brengen grote uitdagingen voor
jongeren met zich mee. De Europese bevolking is steeds zichtbaarder gediversifieerd, de
sociaaleconomische situatie bemoeilijkt de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt, de
legitimiteit van een verenigd Europa wordt in twijfel getrokken, en internationale
conflicten – soms aan de grenzen van Europa – worden via confronterende beelden
dichtbij gebracht. Dit zijn moeilijke identiteitskwesties voor Europa in zijn geheel, maar
in het bijzonder ook voor jongeren in Europa.
In de sessie over Jeugdzaken van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport van 23
november 2015 ging bijzondere aandacht uit naar het belang van een
sectoroverschrijdende aanpak waarbij jeugdzaken, onderwijs, cultuur en sport zij aan zij
moeten staan in het streven naar intercultureel bewustzijn en een inclusieve
samenleving. Het Nederlandse voorzitterschap wilde dit debat voortzetten door de
manieren te bespreken waarop jeugdbeleid kan bijdragen aan het ondersteunen van de
positieve ontwikkeling van kwetsbare jongeren op basis van een specifieke vorm van
geïntegreerde en sector overschrijdende samenwerking tussen scholen, jeugdwerk en
jeugdzorgcentra, met inbegrip van de rol van jongeren zelf, hun familie, leeftijdsgenoten
en informele lokale leiders.
Sessie Cultuur en Audiovisuele zaken
Deze vergadering vond plaats op 31 mei 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
minister Isabelle Weykmans (Duitstalige Gemeenschap).
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Rol van Europeana voor de digitale toegang tot, de zichtbaarheid en het gebruik van
Europees cultureel erfgoed
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2. Herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten en bevordering van Europese
audiovisuele inhoud
3. Variapunten
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Rol Europeanan: Vlaanderen steunt de raadsconclusies over Europeana. De Europese
digitale bibliotheek voor cultureel erfgoed, Europeana, bestaat al een tiental jaar en
zowel de financiering, het beheer als de visie op dit initiatief waren aan een update toe.
Deze raadsconclusies zetten de politieke lijnen uit voor de volgende jaren. De nadruk ligt
op een duurzaam toekomstperspectief met een stabiele EU financiering voor de
kerntaken, meer betrokkenheid van de lidstaten in het beheer van de organisatie en een
scherpere focus in de opdrachten.

2. Herziening richtlijn audiovisuele mediadiensten: De Europese Commissie presenteerde
haar voorstel tot herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (gepubliceerd op
25 mei 2016) en de ministers kregen de kans om een eerste keer kort van gedachten te
wisselen over deze tekst. Aangezien het voorstel slechts enkele dagen voor de Raad
gepubliceerd werd, benadrukten alle lidstaten dat het om voorlopige indrukken ging. De
Belgische woordvoerder stelde dat de tekst een goede basis is voor verder gesprek maar
pleitte alvast voor het opnieuw opnemen van bepalingen omtrent toegankelijkheid voor
personen met een beperking. Ook enkele andere lidstaten kwamen in deze zin tussen.
Verder bleek in het debat dat vooral de nieuwe bepalingen inzake de promotie van
Europese inhoud in niet-lineaire diensten (quota, bijdrageplicht voor diensten in het land
van bestemming) voor verdeelde meningen zorgden.
3. Variapunten: Bij de variapunten waren er Belgische tussenkomsten over de culturele
projecten in EFRO en steun voor het jeugdorkest van de Europese Unie.
C. Link met Europa 2020
1.

Rol Europeana: Europeana past in het brede kader van de digitale eengemaakte markt.

2. Herziening richtlijn audiovisuele mediadiensten: Het voorstel tot herziening van de
richtlijn audiovisuele mediadiensten maakt deel uit van het pakket ‘Digitale Eengemaakte
Markt’.
D. Link met het Europees Parlement
Het voorstel tot herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten zal via de gewone
wetgevende procedure door Raad en EP behandeld worden. Voor het EP is de commissie
Cultuur bevoegd.
Sessie Sport
Deze vergadering vond plaats op 31 mei in Brussel. België werd vertegenwoordigd door Rachid
Madrane, minister voor jeugd, justitiehuizen, sport en Brussel van de Franse
gemeenschapsregering.
A. Hoofdpunten van de agenda
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1.

Bevorderen van integriteit, transparantie en goed bestuur van grote sportevenementen

2. Rol van nationale overheden voor een goed sportbestuur
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Bevorderen integriteit, transparantie en goed bestuur sportevenementen: Raadsconclusies
werden aangenomen over één van de pijnpunten van het internationale sportgebeuren
vandaag. Zij stellen met uitgereikte hand naar grote sportorganisaties, een geïntegreerde
aanpak voor om de integriteit, transparantie en goed bestuur van grote
sportevenementen te verzekeren. De raadsconclusies reiken ook richtsnoeren en criteria
aan die lidstaten kunnen gebruiken bij de toewijzing van grote sportevenementen.

2. Rol nationale overheden goed sportbestuur: Het debat ging dieper in op de instrumenten
die nationale overheden ter beschikking hebben om goed bestuur te verwezenlijken.
België wees daarbij op het belang van strikte licentiesystemen en de financiering van
sportorganisaties die goed bestuur als centrale doelstelling stelt.
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4. EU-agenda voor de maand juni
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de Europese ministerraden die op de agenda staan
tijdens de maand juni 2016.
Datum
6 juni

7 juni

9-10 juni
16 juni

16 juni
17 juni
17 juni

20 juni
20 juni
21 juni
27-28 juni
27-28 juni

Raadsbijeenkomst
Woordvoerder
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen
en Energie (Energie)
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen
en Energie (Vervoer)
Raad Justitie en Binnenlandse Federaal
zaken
Raad Werkgelegenheid,
Federaal
Sociaal beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Werkgelegenheid)
Eurogroep
Federaal
Raad Economische en
Federaal
financiële zaken
Raad Werkgelegenheid,
Federaal
Sociaal beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Raad Leefmilieu
Waals Gewest
Raad Buitenlandse zaken
Federaal
Raad Algemene zaken
Federaal
Europese Raad
Federaal
Raad Landbouw en Visserij
Landbouw: federaal
Visserij: Vlaams
Gewest

Assessor
Waals Gewest

Vlaams Gewest

n.v.t.
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
n.v.t.
Duitstalige
Gemeenschap

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

Landbouw:
Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

27

5. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 31 mei 2016 werden 2 voorstellen van richtlijn aangenomen. Zie bijlage 1.

6. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 31 mei 2016 werd 10 aangenomen richtlijnen gepubliceerd. Zie bijlage 1.

7. Stand van zaken omzettingsdossiers
Hieronder volgt een stand van zaken met betrekking tot de omzetting van Europese richtlijnen. Dit
overzicht heeft enkel betrekking op richtlijnen die een omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereisen.
Met betrekking tot een aantal richtlijnen speelt Vlaanderen slechts een louter adviserende rol.
Aangezien dergelijke richtlijnen geen omzetting vereisen in Vlaamse regelgeving, worden zij niet
opgenomen in dit overzicht.
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 20161

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 7 heeft omgezet.
B.

Vlaams scorebord van december 20162

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 20173

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

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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7.3.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid was in mei 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 31.05
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

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

30.04
2016

31.05
2016

5

4

5

5

4

5

4

5

4

5

5

4

3

2

2

2

3

2

4

4

4

5

5

6

0

1

1

1

1

2

2

2
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Geert BOURGEOIS
Minister-president van de Vlaamse Regering,
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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Bijlage 1: 2 voorstellen van richtlijn en 10 aangenomen richtlijnen
VOORSTEL VAN RICHTLIJN
Dossier
Voorstel:
COM(2016) 0248
Naam: bescherming van werknemers
tegen risico’s van blootstelling aan
carcinogene of mutagene agentia op
het werk
Voorstel:
COM(2016) 0287
Naam: aanbieden van audiovisuele
mediadiensten in het licht van een
veranderende marktsituatie
AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier
RL: (EU) 2016/680
Naam: bescherming van natuurlijke
personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens
door bevoegde autoriteiten met het
oog op de voorkoming, het onderzoek,
de opsporing en de vervolging van
strafbare
feiten
of
de
tenuitvoerlegging van straffen
RL: (EU) 2016/681
Naam: gebruik van persoonsgegevens
van passagiers (PNR-gegevens) voor
het
voorkomen,
opsporen,
[4]

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn
2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan
carcinogene of mutagene agentia op het werk

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn
2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende
marktsituatie

Inhoud
Termijn[4]
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende 4-5-2016
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit
2008/977/JBZ van de Raad

Richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het 4-5-2016
gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen,
opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
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onderzoeken en vervolgen van
terroristische misdrijven en ernstige
criminaliteit
RL: (EU) 2016/774
Naam: autowrakken
RL: (EU) 2016/797
Naam: interoperabiliteit van het
spoorwegsysteem in de Europese Unie
RL: (EU) 2016/798
Naam: veiligheid op het spoor
RL: (EU) 2016/800
Naam: procedurele waarborgen voor
kinderen die verdachte of beklaagde
zijn in een strafprocedure
RL: (EU) 2016/801
Naam: voorwaarden voor toegang en
verblijf van derdelanders met het oog
op
onderzoek,
studie,
stages,
vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling,
educatieve
projecten of au-pairactiviteiten
RL: (EU) 2016/802
Naam:
vermindering
van
zwavelgehalte van bepaalde vloeibare
brandstoffen
RL: (EU) 2016/844
Naam: veiligheidsvoorschriften en
normen voor passagiersschepen
RL: (EU) 2016/856
Naam: gemeenschappelijk stelsel van
BTW

Richtlijn (EU) 2016/774 van de Commissie van 18 mei 2016 tot wijziging van bijlage II bij
Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken

19-11-2016

Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende 16-6-2016
de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie
Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake 16-6-2019
veiligheid op het spoor
Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende 11-6-2019
procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende 23-5-2018
de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek,
studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of aupairactiviteiten

Richtlijn (EU) 2016/802 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende
een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (codificatie)

Richtlijn (EU) 2016/844 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 1-1-2017
2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en
-normen voor passagiersschepen
Richtlijn (EU) 2016/856 van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG 1-8-2016
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat
betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief
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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
prebasispootgoed aardappelen
De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot vaststelling van minimumeisen voor
prebasispootgoed, basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
Beleidsdomein(en): LV
geldende eisen en aanduidingen. Het ministerieel besluit werd op 25 november 2015 genotificeerd
Minister(s): Schauvliege
aan de Europese 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
32

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

geldende eisen en aanduidingen. Het ministerieel besluit werd op 25 november 2015 genotificeerd
aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2015) 58669.
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
uitwisseling
inlichtingen Het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van
belastingen
belastingen diende te worden aangepast. Het verzameldecreet financiën, dat het decreet
betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen wijzigt, werd op 13
Beleidsdomein(en): FB
januari 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Minister(s): Tommelein
Commissie MNE (2016) 50310.
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 werden het decreet van 20 december 2013 houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de
Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke
kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke
instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, het decreet van
10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, het
decreet van 28 maart 2014 tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de
Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse
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gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige
participatie op de arbeidsmarkt als volledige omzetting aangemeld bij de Europese Commissie.
Referenties notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016)50653, MNE (2016)53222, MNE
(2016)53223 en MNE (2016)53351.
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 11 mei 2016 aangenomen door de plenaire vergadering van het
Vlaams Parlement, op 20 mei 2016 bekrachtigd door de Vlaamse Regering en op 30 mei 2016
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Europese Commissie: MNE(2016) 53659.
Daarnaast zijn nog richtlijnbepalingen die door Vlaanderen reeds waren 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. De omzetting is hiermee volledig in Vlaanderen.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: 2014/103/EU
Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

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

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 tot derde aanpassing aan de 30-06-2015
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 bevraagd worden over
dit voorontwerp van besluit via het overlegcomité.
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 zal, ten gevolge van het advies van de Raad van State, een
besluit van de Vlaamse Regering worden opgemaakt. Het ontwerpbesluit wordt momenteel
voorbereid door de administratie.

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
Beleidsdomeinen: 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.
LNE, CJSM
Minister(s): Homans,
Tommelein, 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.
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Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de
gemeenschappen. Er werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de
omzetting van deze richtlijn in Vlaanderen. 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 werd op 22 april
2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op advies
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
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 zorg- en bijstandsverleners in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het voorontwerp
van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning van
beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op
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22 april 2016 principieel goedgekeurd met het oog op het advies van de Raad van State.
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.
Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd 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.
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 in het Belgisch
Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.
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. Deze nieuwe normen staan beschreven in een document dat deel uitmaakt
van de nieuwe stroomgebiedsbeheersplannen van de Maas en De Schelde die onlangs door de
Vlaamse Regering werden vastgesteld. Ze worden nu reeds toegepast door de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM). Om de omzetting te formaliseren zal ook het besluit van de Vlaamse
regering tot vaststelling van de geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter
uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid worden aangepast.
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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. Het ministerieel besluit werd door minister
Schauvliege ondertekend op 11 mei 2016. Publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de
Europese Commissie volgen in de eerste helft van juni 2016.
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. Ondertekening van het ministerieel besluit door de
minister, publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen in
de eerste helft van juni 2016.
RL: 2014/80/EU
Naam: bescherming grondwater
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 11-07-2016
2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het
grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Voor de omzetting van deze richtlijn is een wijziging van bijlage 2.4.1. van titel II van VLAREM
nodig. Het ontwerpbesluit 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
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betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieu-kwaliteitscriteria, werd
definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 mei 2016. Publicatie in het Belgisch
Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.
RL: (EU) 2015/1127
Naam: afvalstoffen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 31-07-2016
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van
een aantal richtlijnen
De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het
duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het voorontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17
februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen werd voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 18 december 2015. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen bracht advies uit
op 22 maart 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): Tommelein
'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
energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft de invoering van een premie voor zero-emissie
voertuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
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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
Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen

27-11-2016

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, DKB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Crevits,

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
ladingresiduen
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
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.
RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

RL: 2014/97/EU

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. 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 advies van de Raad van
State werd aangevraagd.
Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
41

Naam:
registratie
van
leveranciers en van rassen en
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

2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de
gemeenschappelijke lijst van rassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de registratie van
leveranciers en van rassen. 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 advies van de Raad van State werd 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. 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 advies van de Raad van State werd ontvangen.
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. Het ontwerpbesluit wordt
voorbereid door de administratie.

RL: (EU) 2015/2376

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 richtlijn wordt omgezet door een decreet diverse fiscale bepalingen. Het ontwerpdecreet wordt
belastinggebied
voorbereid door de administratie.
Beleidsdomein(en): FB
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Minister(s): Tommelein
RL: (EU) 2016/11

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij 31-12-2016
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
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de
Beleidsdomein(en): LV
handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Er werd advies
Minister(s): Schauvliege
ontvangen van de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het
Landbouwbeleid, van de Inspectie Financiën en van de Raad van State over het voorontwerp van
ministerieel besluit. Ondertekening van het ministerieel besluit door de minister, publicatie in het
Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.
RL: (EU) 2016/317

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de 31-03-2017
Richtlijnen
66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met
Naam: officiële etiket van
verpakkingen
die
zaai-of betrekking tot het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten
pootgoed bevatten
De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit. Er zal advies worden opgevraagd van de
Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en van de
Beleidsdomein(en): LV
Inspectie Financiën.
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

De omzetting wordt voorbereid door de administratie.

Minister(s): Weyts
RL: 2014/52/EU
Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en

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
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particuliere projecten
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

RL: 2014/45/EU

De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006
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 werd op 15 april 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op advies van de adviesraden. 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.
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
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
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
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
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
adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid, 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: 2016/0013
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

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
informatiesysteem voor de zeescheepvaart.

Richtlijn: 2014/100/EU

Voor de omzetting van deze richtlijn zal, ten gevolge van het advies van de Raad van State, een besluit van de
Vlaamse Regering worden opgemaakt. Het ontwerpbesluit wordt momenteel voorbereid door de administratie.

Nr: 2016/0164

Fase 2: IGS (23/03/2016)

Naam: beroepskwalificaties en 25/05/2016: weigering verlenging van de antwoordtermijn
administratieve samenwerking 19/05/2016: vraag tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS
IMI
23/05/2016: deadline voor antwoord op IGS
Beleidsdomein(en): EWI, OV,
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
WVG, MOW, CJSM, RWO
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
Minister(s): Muyters, Crevits, administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
Vandeurzen, Weyts, Bourgeois
Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor diverse
Richtlijn: 2013/55/EU
beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de omzetting en de toepassing van
deze richtlijn. Op ambtelijk niveau vinden er analyses, overleg en onderzoek plaats naar de implicaties van de
omzetting en de toepassing van de richtlijn.
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van
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richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties. Het voorontwerp van decreet werd op 22 april 2016 voor de eerste maal principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op advies van de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen.
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 voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart
2009, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese
Economische Ruimte werd op 22 april 2016 principieel goedgekeurd met het oog op het advies van de Raad van
State.
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.
Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd 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.
Nr: 2016/0165

Fase 2: IGS (23/03/2016)

Naam: aanleg elektronische 23/07/2016: nieuwe deadline voor antwoord op IGS
communicatienetwerken
met 04/05/2016: goedkeuring verlenging van de antwoordtermijn
hoge snelheid
27/04/2016: vraag tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS
Beleidsdomeinen: DKB, MOW,
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging
LNE, CJSM
van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
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Minister(s): Homans,
Tommelein, Gatz
Richtlijn: 2014/61/EU

Wetys, Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot
de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die
geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook
bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de
fysieke binnenhuisinfrastructuur. Een samenwerkingsakkoord hierover is in voorbereiding.
Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de gemeenschappen. Er
werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de omzetting van deze richtlijn in
Vlaanderen. Na overleg met de belanghebbenden (nutssector, VVSG en lokale overheden) zal in het voorjaar van
2016 een voorontwerp van decreet worden opgemaakt.

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): Tommelein

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
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langetermijnstrategie werd op 5 mei 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 52663).
Artikel 5 legt aan de lidstaten een renovatieverplichting voor overheidsgebouwen op. De Vlaamse Regering heeft
een nota, in verband met toepassingsgebied en aanmelding van alternatieve benadering, goedgekeurd op 13
december 2013. Dit werd bij de Europese Commissie aangemeld op 13 januari 2014 (MNE (2014) 50213).
Artikel 7 verplicht lidstaten tot een efficiëntieverbetering van 1,5% per jaar tussen 2014 en 2020, en vertaalt dit in
een cumulatief doel voor energiebesparingen. Er werd een mededeling aan de Vlaamse Regering voorbereid in
verband met aanmelding alternatieve benadering. De Vlaamse Regering nam op 22 november 2013 akte van de
mededeling. Aanmelding bij de Europese Commissie is gebeurd op 10 december 2013 (MNE (2013) 59604);
Voor de omzetting van artikel 8 in verband met energieaudits en energiebeheerssystemen, werd een tekst
opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein 2013). Het besluit werd op 24 september 2014
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 25 september 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE
(2014) 55590).
Artikel 14 legt verplichtingen op voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling, warmtenetten en benutting
van restwarmte. Voor de omzetting van dit artikel werd een tekst in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein
2013). Het besluit werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 september 2014
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,
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MNE (2014) 53180, MNE (2014) 53182, MNE (2014) 53183, MNE (2014) 53184, MNE (2014) 53185, MNE (2014) 53187, MNE
(2014) 53189, MNE (2014) 53192, MNE (2014) 53193, MNE (2014) 53230, MNE (2014) 53367, MNE (2014) 53369, MNE (2014)
53371, MNE (2014) 53374, MNE (2014) 53375.
De bevestigende verklaring van volledigheid van omzetting dateert van 24 november 2014 (met name in de brief
op het antwoord op de ingebrekestelling, waaraan ook een omzettingstabel werd gehecht). De aanvullende
modaliteiten voor de kostenbatenanalyses (artikel 14) worden geacht te behoren tot de uitvoeringsfase en niet
tot de primaire wetgevende omzetting. Derhalve is eigenlijk sinds 25/9/2014 (datum van notificatie van laatste
besluit van de Vlaamse regering) voldaan aan de notificatieplicht bepaald in artikel 28 van de Richtlijn.
Over de omzetting van artikel 6 (overheidsopdrachten) verschillen de interpretaties op verschillende Belgische
bevoegdheidsniveaus. De Vlaamse regering is van oordeel dat in de huidige stand van rechtspraak en rechtsleer
de op gebied van algemene regels inzake overheidsopdrachten de omzetting van de bepalingen niet zomaar
door Vlaanderen kan gebeuren. De aangenomen wetswijziging in dat verband moet daarom geamendeerd
worden ten einde deze bepalingen op alle aanbestedende overheden te laten slaan. Vlaanderen verschilt van
mening met de federale overheid over de reikwijdte en toepassing van artikel 6. Volgens de federale overheid
volstaat het dat de Gewesten en Gemeenschappen een circulaire rondsturen om de in de federale wetgeving
vastgelegde regels aangaande overheidsopdrachten van toepassing te maken. De Vlaamse Regering is echter de
mening toegedaan dat het onwettig is om via omzendbrief reglementaire bepalingen uit te vaardigen (cf.
rechtspraak van de Raad van State). De Bijzondere Wet over de Hervorming der Instellingen wijst het vaststellen
van algemene regels inzake overheidsopdrachten ook aan de federale overheid aan.
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
tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 mei 2016 met het oog op advies van de
Raad van State.
Nr.: 2015/0244
Naam:

beheersing

Fase 3: MROA (10/12/2015)
gevaren 05/02/2016: antwoord op MROA werd verzonden
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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.
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 11 mei 2016 aangenomen door de plenaire
vergadering van het Vlaams Parlement, op 20 mei 2016 bekrachtigd door de Vlaamse Regering en op 30 mei 2016
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan
de Europese Commissie: MNE(2016) 53659.
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. De omzetting is hiermee volledig voor Vlaanderen.

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.
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Minister(s): Vandeurzen

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.

Richtlijn: 2011/93/EU

Nr: 2015/0249
Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen

Fase 2: MROA (26/05/2016)
vervoer 26/07/2016: deadline voor antwoord op MROA

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 104/103/EU

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 bevraagd worden over dit voorontwerp van besluit via het overlegcomité.

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 28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
onderdanen derde landen
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
Richtlijn: 2011/98/EU
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
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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

31/05/2016: bijkomende info overgemaakt aan 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. De drie bedrijven die nog niet voldeden aan de voorschriften voor groepshuisvesting van zeugen
hebben zich ondertussen in orde gesteld. Deze informatie werd op 31 mei 2016 overgemaakt aan de Europese
Commissie.

Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

Naam:
Gemeenschappelijke 26/07/2016: nieuwe deadline voor antwoord op MROA
regels interne markt voor 16/04/2016: instemming Commissie met verlenging van antwoordtermijn
elektriciteit en aardgas
04/04/2016: uitstel van antwoordtermijn werd aangevraagd
Beleidsdomein(en): LNE
25/02/2016: MROA ontvangen
Minister(s): Tommelein
De Europese Commissie is van oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de
Richtlijnen:
2009/72/EG, ontvlechting van transmissiesystemen, de onafhankelijkheid en bevoegdheden van de nationale regulerende
2009/73/EG
instanties (NRI’s) en de bescherming van consumenten onjuist werden omgezet.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Het decreet houdende diverse bepalingen rond energie, dat punten die
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terecht bezwarend waren opneemt, 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 tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 mei 2016,
met het oog op advies van de Raad van State.
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 het Europees Hof
van Justitie. Het verzoekschrift van de Commissie werd niet neergelegd bij het Hof. Op 19 november 2015 besliste
de Europese Commissie om de zaak uit te stellen.
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