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) - juni 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 juni 2016.
Daarbij wordt stilgestaan bij:




discussies op niveau van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie (secties 1-4);
nieuwe voorstellen van de Europese Commissie, die de Vlaamse Regering als relevant voor
Vlaanderen identificeerde (VR 2016 2901 DOC.0052/1BIS) (sectie 5);
ontwikkelingen op het niveau van de omzettingen en inbreuken (secties 6-9)

Deze mededeling bevat volgende secties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Overzicht EU-agenda van de Raad
Algemene ontwikkelingen op de Europese scène
Verslaggeving vakraden
EU-agenda van de Raad voor de volgende maand
Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie – relevant voor Vlaanderen: “Een nieuwe agenda
voor vaardigheden in Europa”
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
6 juni

7 juni

9-10 juni
16 juni

16 juni
17 juni
17 juni

20 juni
20 juni
24 juni
28-29 juni
27-28 juni

Raadsbijeenkomst
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en Energie
(Energie)
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en Energie
(Vervoer)
Raad Justitie en Binnenlandse zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid,
Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Werkgelegenheid)
Eurogroep
Raad Economische en financiële zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid,
Gezondheid en
Consumentenbescherming (Gezondheid)
Raad Leefmilieu
Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Europese Raad
Raad Landbouw en Visserij

Woordvoerder
Federaal

Assessor
Waals Gewest

Federaal

Vlaams Gewest

Federaal
Federaal

n.v.t.
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal
Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.
Duitstalige
Gemeenschap

Waals Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Landbouw: federaal
Visserij: Vlaams Gewest

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

Landbouw:
Vlaams/Waals Gewest
(roterend)
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2. Algemene ontwikkelingen op de Europese scene
2.1.

Raad Algemene Zaken en Europese Raad

A. Raad Algemene Zaken van 24 juni 2016
De bijeenkomst startte met een lunch waarbij de ministers van gedachten wisselden over de uitslag
van het in/uit referendum in het Verenigd Koninkrijk.
Na de lunch bespraken de ministers de ontwerpconclusies van de Europese Raad van 28-29 juni
2016 (zie verder).
De Raad Algemene Zaken keurde de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees
Semester goed - nadat deze eerder al door de raadsformaties EPSCO (Werkgelegenheid, Sociaal
Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) en ECOFIN (Economische en Financiële Zaken)
waren aangenomen - en stuurde ze door naar de Europese Raad voor bekrachtiging.
De ministers hebben de jaarlijkse cyclus van wetgevingsprogrammering in gang gezet met een
gedachtewisseling over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017. Hiermee wordt in een vroeg
stadium een bijdrage geleverd aan het werkprogramma van de Commissie voor volgend jaar. De
volgende stappen in dit proces zijn: de publicatie van de ‘intentiebrief’ van de Commissie, de state
of the union toespraak van Commissievoorzitter Juncker op 14 september 2016 in het Europees
Parlement en de bekendmaking van het werkprogramma van de Commissie op 15 oktober 2016.
De ministers hebben tot slot van gedachten gewisseld over het vergroten van transparantie in de
wetgevingswerkzaamheden van de EU via een databank met een stand van zaken in
wetgevingsdossiers, een gemeenschappelijk register over gedelegeerde handelingen en grotere
transparantie in de trialogen.
B. Europese Raad van 28-29 juni 2016
De besprekingen op dinsdag 28 juni gingen vooral over de politieke gevolgen van het Britse
referendum. De leiders bogen zich ook over andere dringende kwesties: het aanpakken van de
migratiecrisis, het verdiepen van de eengemaakte markt en samenwerking tussen de EU en de
NAVO. Op woensdag 29 juni kwamen de 27 staatshoofden en regeringsleiders – zonder premier
Cameron - informeel bijeen om de politieke en praktische gevolgen van de Brexit te bespreken.
Brexit
De besprekingen op dinsdag verliepen in aanwezigheid van premier Cameron. Hij schetste de
situatie in zijn land na de stemming en stelde dat dat hij de kennisgeving op basis van artikel 50
van het EU Verdrag – noodzakelijk voor de start van de uittredingsonderhandelingen – zal
overlaten aan zijn opvolger. De staatshoofden en regeringsleiders waren verenigd in hun
teleurstelling over de uitkomst, maar gaven aan de wil van de Britse kiezers te respecteren.
Op woensdag 29 juni kwamen de 27 staatshoofden en regeringsleiders zonder premier Cameron
informeel bijeen om de politieke en praktische gevolgen van de Brexit te bespreken. In hun
gezamenlijke verklaring stelden de 27 leiders onder meer:
− dat het aan de Britse regering is om de Europese Raad in kennis te stellen van het
voornemen van het VK om de EU te verlaten en dat er geen onderhandelingen kunnen
plaatsvinden zolang dit niet heeft plaatsgevonden;
− dat elk akkoord dat met het VK als derde land wordt gesloten gebaseerd zal moeten zijn op
een evenwicht tussen rechten en verplichtingen. Toegang tot de eengemaakte markt vereist
aanvaarding van alle vier vrijheden (goederen, diensten, kapitaal en personen);
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−

dat de resterende 27 leden een politiek denkproces opstarten om een impuls te geven aan
verdere hervormingen. De 27 staatshoofden en regeringsleiders zullen hierover op 16
september 2016 informeel bijeenkomen in Bratislava.

Migratie
De Europese Raad stelde vast dat de oversteek van Turkije naar de Griekse eilanden sterk
afgenomen is en inmiddels vrijwel stilgevallen. De Europese Raad onderstreepte het belang van de
zorgvuldige implementatie van de gemaakte afspraken. Daarbij is ook benadrukt dat terugkeer naar
Turkije mogelijk is en moet plaatsvinden binnen de Europese en internationale regels. Tegelijkertijd
is een oproep gedaan om te blijven inzetten op relocatie van asielaanvragers binnen Europa en
hervestiging vanuit andere landen, waaronder Turkije. Op deze manier draagt de Unie bij aan
legale wegen voor migratie.
De EU-leiders spraken over de route via het centrale Middellandse Zeegebied. Ze benadrukten de
noodzaak aan een partnerschapskader voor samenwerking met afzonderlijke landen van herkomst
of doorreis.
Economie
De Europese Raad sprak over het belang van een diepere en eerlijkere interne markt als motor voor
banen en economische groei in de EU en kwam overeen de belangrijkste interne markt strategieën
in 2018 af te ronden en te implementeren. De Raad zal jaarlijks aan de Europese Raad van juni
verslag uitbrengen over de voortgang bij het verdiepen van de eengemaakte markt in al haar
aspecten.
De Europese Raad bekrachtigde de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees
Semester.
Tijdens de Europese Raad is kort stilgestaan bij de toekomst van het European Fund for Strategic
Investments (EFSI). Door middel van dit fonds zijn stappen gezet in het mobiliseren van private,
structuurversterkende investeringen. Er wordt met interesse uitgekeken naar de evaluatie van de
huidige werking en naar nieuwe voorstellen van de Commissie over de toekomst van het fonds.
Commissievoorzitter Juncker heeft de leden van de Europese Raad bijgepraat over de stand van
zaken in de onderhandelingen over de vrijhandelsverdragen met Canada (CETA) en de Verenigde
Staten (TTIP). Over CETA gaf hij mee dat dit akkoord in de ogen van de Commissie het karakter van
een EU-only-akkoord heeft (en derhalve geen ratificatie door lidstaten behoeft). Over TTIP heeft
Juncker aangemoedigd de onderhandelingen met de Verenigde Staten met vastberadenheid voort
te zetten. In oktober zal de Europese Raad een allesomvattende discussie houden over het
onderwerp, waarbij ook over het bredere handelsinstrumentarium zal worden gesproken.
Verwijzend naar zijn conclusies van maart 2016 heeft de Europese Raad de balans opgemaakt van
de ontwikkelingen in de landbouwsector, met name voor zuivel en varkensvlees. De Europese Raad
verzoekt de Commissie om alle nodige maatregelen uit te voeren, waaronder in voorkomend geval
financiële steun aan landbouwers. De Europese Raad roept alle actoren in de toeleveringsketen op
de marktomstandigheden te helpen verbeteren.
Externe betrekkingen
In aanwezigheid van Secretaris-Generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, werd gesproken over EUNAVO samenwerking in aanloop naar de NAVO top van 8-9 juli in Warschau. Zowel EU als NAVO
zetten in op de totstandkoming van een gezamenlijke verklaring met een duidelijk streven naar
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versterking van de samenwerking op gebieden die zich daarvoor lenen, zoals bijvoorbeeld hybride
dreigingen, cyberoorlog of coördinatie van crisismanagementoefeningen.
De Nederlandse premier presenteerde het resultaat van het in Nederland gehouden referendum
over de associatieovereenkomst met Oekraïne, en de zorgpunten die in het debat voorafgaand aan
het referendum werden geuit. De Europese Raad verzoekt de Raad zo spoedig mogelijk een
oplossing te zoeken waarin met deze zorgpunten rekening wordt gehouden.
De leden van de Europese Raad stonden kort stil bij de Ruslandsancties. Geconstateerd werd dat,
hoewel er op sommige vlakken voortgang is in de naleving van de Minsk-akkoorden, de afspraken
niet volledig zijn geïmplementeerd en derhalve het verlichten van de restrictieve maatregelen jegens
Rusland nu niet aan de orde is.
2.2.
A.

Aspecten van het extern beleid van de EU
Internationale en ontwikkelingssamenwerking

Europese Ontwikkelingsdagen
Op 15 en 16 juni 2016 organiseerde de Europese Commissie te Brussel de tiende editie van de
Europese ontwikkelingsdagen. De ontwikkelingsdagen zijn een jaarlijks terugkerend
reflectiemoment op hoog niveau over internationale samenwerking en ontwikkeling. De editie van
2016 stond in het teken van de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling en de zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelen. Staats- en regeringsleiders, ministers, vertegenwoordigers van
internationale organisaties, ontwikkelingsexperten en jeugdleiders namen deel.
VN-richtlijnen over Business and Human Rights
Op 20 juni 2016 namen de buitenlandministers raadsconclusies waarin ze het engagement
bevestigen van de EU om mensenrechten in internationaal ondernemen te bevorderen. De
aanleiding hiervoor was de vijfde verjaardag van de aanname van de VN-richtlijnen over business
and human rights. Deze vormen het belangrijkste kader van de internationale gemeenschap voor de
aanpak van mensenrechtenschendingen door ondernemingen.
B.

Buitenlandse zaken

Algemene strategie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Op 28 juni 2016 stelde Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini een nieuwe algemene strategie
(Global Strategy) voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU voor. Haar
voorganger, de Europese Veiligheidsstrategie, dateerde van 2003. Ondertussen is de externe
omgeving van de EU zodanig gewijzigd dat een actualisering aan de orde was.
Het voorbereidende werk voor de algemene strategie startte in 2015 en omvat niet alleen interne
reflectieoefeningen binnen de EU-instellingen en de lidstaten, maar ook openbare consultaties. De
strategie bouwt eveneens voort op een aantal reflectieoefeningen die haar voorafgingen, zoals de
herziening van het Europees Nabuurschapsbeleid.
De algemene strategie van 2016 identificeert de gemeenschappelijke vitale belangen van de EU, de
externe uitdagingen waarmee ze wordt geconfronteerd en de beginselen waaraan ze zich moet
conformeren in haar extern optreden. Ze pleit voor wat ze het principieel pragmatisme noemt. Dit
komt neer op een door beginselen en waarden gedreven, maar realistisch buitenlands beleid. Deze
beginselen en waarden zijn gegrondvest in de Europese verdragen.
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De in de strategie geïdentificeerde vitale belangen zijn: de veiligheid van EU-burgers en het
territorium van de lidstaten, welvaart, democratie en het bestaan van een multilaterale rechtsorde
die internationale machtspolitiek bedwingt.
De vijf prioriteiten die de strategie naar voor schuift zijn:
-

de interne en externe veiligheid van de Unie garanderen
de veerkracht van landen en maatschappijen ten oosten en zuiden van de Unie bevorderen
een geïntegreerde benadering van conflicten ontwikkelen
de ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden bevorderen
de multilaterale rechtsorde versterken

Om deze prioriteiten te verwezenlijken stelt de algemene strategie dat de Unie moet inzetten op
geloofwaardigheid. De Unie moet een aantrekkelijke partner blijven. Haar extern optreden moet
gekenmerkt worden door effectiviteit en consistentie, alsook respect voor de fundamentele
waarden van de EU. Het impliceert eveneens investeringen in het hele spectrum van externe
beleidsvelden, inclusief veiligheid en defensie, waaraan de strategie heel wat aandacht besteedt. Ze
benadrukt dat de lidstaten de nodige militaire vermogens moeten opbouwen en beter moeten
samenwerken.
Het extern optreden van de EU moet ook daadkrachtig en responsief zijn en de Unie in staat stellen
om snel en flexibel te reageren op externe uitdagingen en bedreigingen. Het geheel spectrum van
beleidsinstrumenten, gaande van diplomatie over handel en ontwikkelingssamenwerking tot
defensie, moet hiervoor worden ingezet. De strategie houdt een pleidooi voor een meer flexibel
gebruik van ontwikkelingshulp, die beter is afgestemd op die van partners, maar steeds op basis
van de leidende beginselen van de Europese verdragen. Dit geldt overigens voor het hele externe
optreden.
De strategie stelt dat het externe optreden van de Unie en de lidstaten op een geïntegreerde
manier moet gebeuren. Ze ziet geen tegenstrijdigheid tussen de Europese en nationale belangen. De
strategie streeft dan ook een verbeterde samenwerking tussen de lidstaten en de EU-instellingen na.
De strategie werd eerst overgemaakt aan de Raad en dan publiek gemaakt. De Raad zal zich nu
over het document beraden en wellicht raadsconclusies aannemen. Ook het Europees Parlement zal
zich wellicht over de strategie uitspreken.
De strategie voorziet in de vertaling in sectorale strategieën, bijvoorbeeld met betrekking tot
defensie. Ook voorziet ze in een regelmatige update, wanneer de lidstaten hier de nood toe zien.
Migratiepartnerschappen
Op 7 juni 2016 nam de Europese Commissie een mededeling aan waarin ze het kader schetste voor
nieuwe, resultaatgerichte migratiepartnerschappen met derde landen. Het doel van deze
migratiepartnerschappen is om de maatregelen en middelen van de EU te mobiliseren en gerichter
in te zetten voor een beter migratiebeheer, dat concrete resultaten oplevert.
In eerste instantie wil de Europese Commissie partnerschappen uitbouwen met de belangrijkste
landen van herkomst en doorreis. De partnerschappen met deze landen zullen de vorm aannemen
van een pact op maat, afgestemd op de situatie en de behoeften van elk partnerland. Op korte
termijn zal de Europese Commissie voorstellen doen voor bilaterale partnerschappen met Jordanië
en Libanon en voorbereidingen treffen voor pacten met Niger, Nigeria, Senegal, Mali en Ethiopië. De
samenwerking met Tunesië en Libië zal op dit vlak worden versterkt.
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China
Op 22 juni 2016 namen de Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden een gezamenlijke
mededeling aan over een nieuwe EU-strategie voor China. De laatste mededeling over de EU-relaties
met China dateert van 2006. Sindsdien is de context heel wat veranderd. De nieuwe mededeling
heeft tot doel om de belangrijkste opportuniteiten voor samenwerking te identificeren, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van jobs en groei in Europa en een progressieve opening van de
Chinese markt. De mededeling is minstens geldig voor vijf jaar en komt er in aanloop van de top
EU-China die voorzien is voor 13 juli 2016.
De Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden willen dat de EU China aanzet tot
bijdragen tot het Investeringsplan voor Europa. Ook zien ze veel potentieel in samenwerking in
onderzoek en innovatie en investeringen in fysieke en digitale infrastructuur die de verschillende
delen van het Euraziatische continent met elkaar verbinden.
De EU-Chinese handels- en investeringsrelaties worden ook besproken in de mededeling. In eerste
instantie dienen de lopende onderhandelingen met China over een investeringsakkoord te worden
afgerond. Op langere termijn valt volgens de Europese Commissie en de Europese Dienst voor
Extern Optreden (EDEO) de sluiting van een diep en omvattend handelsakkoord te overwegen. Eerst
dient China echter vooruitgang te boeken met economische hervormingen. Het moet de
overproductie in de industriële sector aanpakken, m.n. in de staalsector. De herziening van de
handelsbeschermingsinstrumenten wordt vermeld als een relevant element.
De mededeling gaat ook in op samenwerking in andere dan economische domeinen. Kwesties
binnen
het
buitenlands
en
veiligheidsbeleid
worden
vermeld.
Ook
migratie,
ontwikkelingssamenwerking, milieu en klimaatverandering komen aan bod.
Myanmar/Birma
Op 1 juni 2016 namen EDEO en de Europese Commissie een gezamenlijke mededeling aan over de
toekomst van de EU-relaties met Myanmar/Birma, met als titel “Elementen voor een EU-strategie
ten aanzien van Myanmar/Birma: een speciaal partnerschap voor democratie, vrede en welvaart”.
Conform de mededeling moet de EU Myanmar/Birma ondersteunen in zijn voornemen om een
duurzame democratie en rechtsstaat uit te bouwen. De EU moet inzetten op institutionele opbouw,
de hervorming van de veiligheidssector en het aanknopen van relaties met de brede maatschappij,
inclusief lokale overheden, justitie, parlementen en het middenveld.
De mededeling zal het onderwerp zijn van discussies in zowel de Raad als het Europees Parlement,
die hierover respectievelijk raadsconclusies en een resolutie zullen aannemen.
Arctisch beleid
Op 20 juni 2016 bespraken de buitenlandministers het voorstel van Arctisch beleid dat de
Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden in april 2016 aannamen. In hun conclusies
onderschreven ze de doelstelling om een coherent antwoord te geven op de verschillende
ecologische, economische en sociale uitdagingen waarmee de regio geconfronteerd wordt.
Sahel-regio
De situatie in de Sahel-regio kwam ook aan bod op de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken
van 20 juni 2016, nadat eerder de Sahel-G5 in Brussel was samengekomen. Deze groep werd
opgericht in februari 2014 en bestaat uit Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad. Ze heeft tot
doel om een gezamenlijk antwoord te formuleren op de vele uitdagingen die de regio kent op het
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vlak van veiligheid en ontwikkeling. In de laatste jaren is de regio zeer onstabiel gebleken. De groep
wordt ondersteund door een vast secretariaat dat zijn zetel in Mauritanië heeft.
De buitenlandministers bespraken hoe ze de politieke dialoog in de Sahel verder konden
ondersteunen en op welke wijze een partnerschap kon worden aangegaan met de Sahel-G5 en de
eventuele versterking van de lopende civiel-militaire missies in de regio. Bijzondere aandacht ging
naar de uitvoering van het Mali-vredesakkoord dat in juni 2015 werd gesloten tussen de Malinese
regering en de Toeareg-rebellen in het Noorden. Ook het gebruik van het Noodfonds voor Afrika in
de Sahel kwam aan bod. Tot nog toe werd hieruit 530 miljoen euro (op een totaal van 2,3 miljard
euro) besteed.
Vredesproces in het Midden-Oosten
Op 3 juni 2016 vond te Parijs een ministeriële vergadering plaats van landen die nauw betrokken
zijn bij de gesprekken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit om tot een duurzame vrede te
komen. De vergadering kwam er op initiatief van Frankrijk en bracht vertegenwoordigers van het
Kwartet (EU, VS, Rusland en VN) samen, alsook de leden van de VN-veiligheidsraad en Arabische en
Europese partners. Voor de EU nam Hoge Vertegenwoordiger Mogherini aan de vergadering deel.
Het doel van de vergadering was om de violen te stemmen. Tijdens hun vergadering van 20 juni
2016 zegden de buitenlandministers hun steun toe aan dit initiatief en riepen ze de Commissie en
de Europese Dienst voor Extern Optreden op om voorstellen te formuleren voor politieke
initiatieven, economische steun en samenwerking op het vlak van veiligheid. Deze voorstellen
moeten het vredesproces in beter vaarwater brengen.
Turkije
Op 15 juni 2016 keurde de Europese Commissie haar tweede verslag over de uitvoering van het EUTurkije-akkoord van 18 maart 2016 goed. Uit dit verslag blijkt dat dit akkoord resultaten begint op
te leveren.
Het aantal irreguliere oversteken daalde dramatisch van ongeveer 1.740 migranten per dag tot 47
per dag. Sinds 20 maart 2016 werden 462 irreguliere migranten naar Turkije teruggestuurd.
Vooruitgang werd geboekt met de invoering van de hervestiging van Syrische vluchtelingen
conform het één-voor-één-principe. 511 Syriërs werden vanuit de EU naar Turkije overgebracht in
deze context. Tot nu toe werd reeds 150 miljoen euro gemobiliseerd uit de EU-Turkije
vluchtelingenfaciliteit om Turkije te helpen bij het opvangen van Syrische vluchtelingen op zijn
grondgebied. Sinds maart 2016 heeft de EU haar humanitaire hulp in Syrië zelf opgetrokken. 140
miljoen euro werd vastgelegd, waarvan 70 miljoen reeds werd besteed.
Met betrekking tot de visumliberalisering stelt de Europese Commissie vast dat Turkije nog een
aantal wijzigingen aan zijn wetgeving moet doen vooraleer deze kan worden toegestaan. Het
voorbereidende werk rond de modernisering van de douane-unie werd aangevat.
Op 30 juni 2016 vond de twaalfde ministeriële uitbreidingsconferentie met Turkije plaats. De
onderhandelingen over hoofdstuk 33 over financiële en budgettaire provisies werden geopend.
Sinds het begin van de uitbreidingsonderhandelingen op 3 oktober 2005 werden zestien van de
vijfendertig hoofdstukken geopend, waarvan één tijdelijk werd gesloten
Montenegro
Op 30 juni 2016 vond eveneens de vierde uitbreidingsconferentie met Montenegro plaats. Hoofdstuk
12 over voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid werd geopend, alsook hoofdstuk 13 over
visserijbeleid kwamen aan bod. Dit brengt het aantal geopende hoofdstukken op vierentwintig (op
een totaal van vijfendertig), waarvan twee al voorlopig werden gesloten.
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Cultuur in internationale relaties
Op 8 juni 2016 namen de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden een
gezamenlijke mededeling aan over de plaats van cultuur in internationale betrekkingen. De
mededeling wil de basis zijn voor een strategie voor culturele samenwerking tussen de EU en haar
partnerlanden. Via dergelijke samenwerking wil de EU bijdragen tot de bevordering van de
beginselen van de rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting, wederzijds begrip en respect voor
fundamentele waarden.
De strategie is een element van antwoord op de 2030 agenda over duurzame ontwikkeling, dat
mondiaal burgerschap, culturele diversiteit en interculturele dialoog als overkoepelende principes
van duurzame ontwikkeling vermeldt. De strategie zal een belangrijke component worden van het
EU-ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en het EU-nabuurschapsbeleid.
C.

Handel

EPA met de Zuidelijk Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap
Op 20 juni 2016 keurden de ministers van handel het ontwerp van Economisch Partnerschapsakkoord met de Zuidelijk Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap goed. Ook verleenden zij de
machtiging tot ondertekening. Na ondertekening zal het verdrag tijdelijk in werking treden.
Conflictmineralen
Het Europees Parlement en de Raad bereikten op 15 juni 2016 een politiek akkoord over
maatregelen die de financiering aan de band willen leggen van gewapende groepen in
conflictgebieden via de handel in mineralen (tin, tantaan, wolfraam en goud). Dit door middel van
bindende controles. Deze mineralen zijn belangrijk voor producten zoals mobiele telefoons, wagens
en juwelen. De regeling rond conflictmineralen moet bedrijven aanzetten tot het nemen van hun
verantwoordelijkheid en ertoe bijdragen dat mensenrechten worden gerespecteerd. Er wordt nog
verder gewerkt aan de details van de wettekst.
Tweede Informatietechnologieakkoord (ITA 2)
Het Europees Parlement heeft ook haar akkoord gegeven om toe te treden tot het tweede
informatietechnologieakkoord. Dit akkoord werd tijdens de Nairobi Ministeriële Conferentie van de
WTO goedgekeurd. De tarieven van zo’n tweehonderd producten die aan de ITA-lijst werden
toegevoegd worden naar nul herleid. De handel in deze producten bedraagt zo’n 1,3 triljoen dollar
per jaar.
Mexico
De eerste onderhandelingsronde met Mexico over de vernieuwing van het vrijhandelsakkoord is
gestart. De gesprekken verliepen positief. Er is gesproken over de planning van de
onderhandelingen en de werkmethodes (proces), maar nog niet over de inhoud. De volgende ronde
vindt na de zomer plaats.
TiSA-onderhandelingen
De 18de ronde van de plurilaterale dienstenonderhandelingen (TiSA) vond plaats in de marge van de
OESO Ministeriële vergadering. Wat betreft markttoegang is er vooruitgang geboekt. Er is weinig
resultaat geboekt op het gebied van regelgevende disciplines. De TiSA leden wensen de
onderhandelingen te intensifiëren en dit jaar af te sluiten.
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EGA
Nog in het kader van de OESO Ministeriële vergadering vond een vergadering over het toekomstige
milieugoederenakkoord (EGA) plaats. EU, Japan, Australië, VS, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea
(G7) identificeerden 248 belangrijke tarieflijnen en tekenden een strategie ten aanzien van China uit.
De G7 wenst een politiek akkoord over EGA tijdens de G20-Top van begin september dat door en in
China wordt georganiseerd. De 14de ronde vindt plaats in de zomer.
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3. Verslaggeving vakraden
Hieronder vindt u een overzicht van de vakraadsbijeenkomsten tijdens de maand juni 2016.
3.1.

Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie van 6-7 juni 2016

Sessie Energie
Woordvoerder voor België was federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Marghem.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Herziening van het besluit ‘Intergouvernementele overeenkomsten’ met derde landen inzake
energie

2. Herziening van de verordening ‘Gasbevoorradingszekerheid’
3. Design van de elektriciteitsmarkt
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Herziening van het besluit ‘Intergouvernementele overeenkomsten’ met derde landen inzake
energie
De Raad stelde een algemene oriëntatie vast over het Commissievoorstel tot herziening van
het besluit inzake intergouvernementele akkoorden.
Het besluit betreft een mechanisme voor informatie uitwisseling met betrekking tot
intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op het vlak van
energiebevoorrading. Het voorstel beoogt grotere transparantie van het mechanisme, een
versterking van de onderhandelingspositie met derde landen en een betere functionering
van de interne energiemarkt. In België betreft het voorstel federale bevoegdheden.
De algemene oriëntatie van de Raad houdt in dat de Europese Commissie geïnformeerd
wordt voor de start van onderhandelingen met derde landen. De Europese Commissie zal
intergouvernementele overeenkomsten in verband met gasbevoorrading vooraf evalueren,
onder meer betreffende de conformiteit met de regels van de interne energiemarkt.
Intergouvernementele overeenkomsten die geen betrekking hebben op aardgas moeten
achteraf door de lidstaten gemeld worden aan de Europese Commissie en worden door haar
beoordeeld. De Europese Commissie zal modelclausules en richtsnoeren ontwerpen.

2. Herziening van de verordening ‘Gasbevoorradingszekerheid’
De Raad hield een beleidsdebat over het voorstel tot herziening van de verordening
betreffende maatregelen om bevoorrading van aardgas te verzekeren.
Het voorstel van de Europese Commissie beoogt de impact van een onderbreking van de
gasbevoorrading te minimaliseren door samenwerking tussen de lidstaten gebaseerd op
regionale samenwerking, solidariteit en transparantie. In België betreft het voorstel federale
bevoegdheden.
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Het voorstel houdt een regionale samenwerking en coördinatie in tussen lidstaten waarbij
preventieve actie- en noodplannen samen worden voorbereid. Een aantal lidstaten,
waaronder België, gaan niet akkoord met de door de Europese Commissie voorgestelde
indeling in regionale groepen en verkiezen een meer flexibele benadering waarbij, in functie
van de aard van de verschillende geïdentificeerde risico’s, met de relevante betrokken
lidstaten regionale evaluaties worden uitgevoerd naast een nationale evaluatie.
Alle ministers steunden het principe om in extreme situaties op basis van solidariteit de
levering aan beschermde afnemers over de grenzen heen te vrijwaren. Maar er zijn nog heel
wat vragen betreffende de technische, administratieve en financiële regelingen hiervoor en
betreffende een geharmoniseerde definitie van ‘beschermde afnemers’. Voor België moet er
een adequate oplossing komen voor gasgestookte elektriciteitscentrales die niet als
‘beschermde consument’ kunnen worden beschouwd.
Een aantal ministers had bedenkingen bij het voorstel over informatie uitwisseling over
commerciële contracten, meer bepaald betreffende de behandeling van gevoelige
commerciële informatie.
3. Design van de elektriciteitsmarkt
Eind 2016 zal de Europese Commissie een ‘market design’ pakket publiceren. Dit zal
wetgevende voorstellen bevatten om de elektriciteitsmarkt te hervormen.
Een nieuw design van de elektriciteitsmarkt is nodig om deze aan te passen aan de
toenemende hoeveelheid elektriciteit die geproduceerd wordt uit variabele hernieuwbare
energiebronnen zoals zon en wind. Deze toename maakt het nodig het elektriciteitssysteem
flexibeler te maken, wat kan gebeuren door betere interconnecties tussen nationale
netwerken, opslag van energie, vraagsturing en een voldoende aanbod van flexibele
centrales. Door dalende groothandelsprijzen is er ook een nood aan voldoende prikkels om
te investeren in nieuwe productiecapaciteit en om bestaande klassieke centrales
operationeel te houden. Dit kan bijvoorbeeld door centrales niet enkel te vergoeden voor de
geleverde energie, maar door deze ook te vergoeden voor het ter beschikking stellen van
productiecapaciteit (capaciteitsvergoedingsmechanismen).
Het Nederlandse voorzitterschap stelde een voorzitterschapsnota voor met acht grote
‘boodschappen’ in verband met de komende hervorming. De boodschappen zijn gebaseerd
op de besprekingen over dit thema die plaatsvonden op de informele Raad Energie in april
2016.
Een aantal lidstaten, waaronder België, spraken hun ontgoocheling uit over het
onderbelichten
in
de
‘boodschappen’
van
het
belang
van
capaciteitsvergoedingsmechanismen.
Distributienetbeheerders zullen in het nieuwe marktmodel een belangrijke en neutrale rol
vervullen, onder meer in verband met de flexibiliteit van het energiesysteem,
gedecentraliseerde elektriciteitsproductie en het activeren van de consumenten die, door
het gebruik van nieuwe technologieën zoals slimme meters, op actieve en kosteneffectieve
wijze hun energieverbruik zullen kunnen controleren.
Sessie Transport
Deze vergadering vond plaats op 7 juni 2016 in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door
federaal minister van Mobiliteit Bellot.
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A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Beroepskwalificaties binnenvaart

2. Beleidsdebat NOx uitstoot dieselwagens
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Met dit voorstel van verordening wil de Commissie het huidige wetgevende kader
harmoniseren en de arbeidsmobiliteit in een verouderende sector bevorderen. Het
intensieve werk tijdens het Nederlandse voorzitterschap en de gezamenlijke inzet van
Commissie en lidstaten in dit dossier had tot een evenwichtig compromisvoorstel geleid.
Zoals verwacht kon de Raad dan ook zonder enig probleem een algemene benadering
aannemen.
Vlaanderen staat positief tegenover dit voorstel en de beperkte opmerkingen werden door
het Nederlandse voorzitterschap meegenomen in de algemene benadering. België dankte het
Nederlandse voorzitterschap voor het harde werk en zal het Slovaakse voorzitterschap
steunen bij de komende onderhandelingen met het Europees Parlement. De algemene
benadering wordt door België als een belangrijke stap beschouwd in de richting van een
duidelijkere interne markt voor de binnenvaart, zodat de sector de vervoersuitdagingen kan
aangaan.

2. Deze thematiek werd reeds besproken in oktober 2015, onder Luxemburgs voorzitterschap.
Recent bracht onderzoek aan het licht dat er een grote discrepantie bestaat tussen de
typegoedkeuringstesten en de reële rijomstandigheden. Het Nederlandse voorzitterschap
wilde voor afstemming en coördinatie zorgen tussen de drie betrokken fillières (transport,
concurrentievermogen en leefmilieu). Hiertoe werd een kort verslag van dit beleidsdebat
opgesteld voor de bespreking op de Raad Milieu van juni.
Uit het debat bleek dat zo goed als alle lidstaten op dezelfde lijn zitten en dat de hiaten in
de huidige procedure zo snel mogelijk moeten weggewerkt worden. De verschillende
nationale onderzoeken na Volkswagen gate maken dit genoegzaam duidelijk. Er bleek rond
de tafel ook een grote consensus over het belang van reële rijomstandigheden. Anderzijds
was de Commissie niet overtuigd dat de Europese wetgeving dermate aangepast moet
worden. Misbruik is nooit uit te sluiten, implementatie en handhaving van de wetgeving is
cruciaal. Dit is een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten, die hun verantwoordelijkheid
moeten opnemen. Toch moet de wetgeving over de gehele EU op een zelfde manier
geïnterpreteerd worden om de interne markt niet te verstoren. Hiervoor zal de Commissie
de nodige initiatieven nemen.
3. De Belgische tussenkomt ondersteunde de Commissie in haar werk in het Real Driving
Emissions dossier. Essentieel is dat de uitzonderingsregels goed en helder moeten
geformuleerd worden zodat de huidige interpretatieruimte verdwijnt en een eenduidige
interpretatie binnen de EU mogelijk wordt. Bovendien mogen deze uitzonderingen niet
gelden bij normale omstandigheden. Deze moeten duidelijk gedefinieerd worden, zodat er
geen uitzonderingen op kunnen bestaan.
C. Link met Europa 2020
1.

De binnenvaart is een kostenbesparende en energie-efficiënte vervoerswijze die efficiënter
kan worden gebruikt ter ondersteuning van de energie-efficiëntie, de groei en de
doelstellingen voor industriële ontwikkeling van de Europese Unie. Dit initiatief is in
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overeenstemming met en draagt bij tot de interne markt, aangezien het helpt om
belemmeringen weg te nemen die de verwezenlijking van het volledige potentieel ervan
beletten. Het kan helpen ondernemingen toegang te geven tot het aanbod aan
binnenvaartdiensten met de beste beschikbare kwaliteit, prijs of dienstverlening, en
professionals uit de sector helpen om snel en eenvoudig hun diensten aan te bieden in de
hele EU. Het initiatief levert een bijdrage aan de strategische doelstellingen van de
Commissie ter bevordering van "een diepere en eerlijkere interne markt met een sterkere
industriële basis", "een nieuwe stimulans voor banen, groei en investeringen", "energie-unie"
en de EU als "sterkere mondiale speler". Bijgevolg geeft dit dossier ook invulling aan de
EU2020 doelstelling rond duurzame groei en het vlaggenschip “een agenda voor nieuwe
vaardigheden en banen”.
2. Europa 2020 herneemt de reeds bestaande Europese doelstellingen inzake klimaat en
energie voor 2020 (de zogenaamde 20-20-20-doelstellingen). De mededelingen “routekaart
naar een koolstofarme economie” en “witboek vervoer” zijn onderdelen van het
vlaggenschip “efficiënt hulpbronnengebruik” en leggen mogelijke maatregelen voor tot het
jaar 2050, die de EU in staat moeten stellen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
met 80% ten opzichte van 1990. Er is een mededeling over het koolstofarm maken van de
transportsector aangekondigd in het Commissie Werkprogramma van 2016.
3.2.

Raad Justitie en Binnenlandse zaken van 9-10 juni 2016

Deze vergadering vond plaats op 9 en 10 juni 2016 in Luxemburg. Voor België namen vicepremier en
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en federaal minister van Justitie Koen
Geens deel.
A. Hoofdpunten van de agenda
EU actieplan voor de integratie van derdelanders
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
Op 7 juni 2016 presenteerde de Europese Commissie een actieplan ter ondersteuning van de
lidstaten bij de integratie van onderdanen van derde landen en hun economische en sociale
bijdrage aan de EU. Tegelijkertijd stelde de Commissie een wetgevingsvoorstel voor tot
hervorming van de regels over hooggekwalificeerde migranten die in de EU komen werken. Dit
voorstel beoogt de Europese bedrijven beter te ondersteunen bij het aantrekken van
gekwalificeerde en getalenteerde mensen uit de hele wereld. Beide initiatieven bouwen voort op
de toezegging in de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker waarin legale migratie als een
prioriteit voor de Commissie wordt aangewezen.
Hoewel de verantwoordelijkheid voor integratie in de eerste plaats bij de lidstaten ligt, bevat
het actieplan een overzicht van maatregelen om de lidstaten te stimuleren en te steunen bij
hun inspanningen ter bevordering van de integratie van onderdanen van derde landen. Het
gaat onder meer om specifieke middelen en instrumenten voor de aanpak van de sociale en
economische cohesie tussen de lidstaten. Het actieplan maakt deel uit van de reeks maatregelen
die zijn aangekondigd in de Europese migratieagenda en in de mededeling van de Commissie
van 6 april 2016.
Het actieplan staat op de agenda van de werkgroep over integratie, migratie en uitzetting
binnen de Raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken. Het Slovaakse voorzitterschap zal de
besprekingen voortzetten met het oog op raadsconclusies. Vanuit Vlaanderen was er deelname
aan de initiële Belgische reactie. Door recente afspraken binnen de Permanente
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Vertegenwoordiging kunnen de deelstaten deelnemen aan de vermelde raadswerkgroep, het
woordvoerderschap blijft op federaal niveau.
Het voorzitterschap heeft ook een aantal andere raadswerkgroepen (Sociale Zaken, Jeugd, Sport,
Cultuur, Onderwijs) uitgenodigd om het actieplan te bespreken. Het actieplan viseert immers
heel wat beleidsdomeinen waarbinnen maatregelen tot de beoogde maatschappelijke integratie
van derdelanders moet leiden. Die inclusieve werkwijze is ook de beleidsaanpak die Vlaanderen
al een tijd geleden heeft ingevoerd.
3.3.
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming van 16-17
juni 2016
Sessie Werkgelegenheid en Sociale Zaken
Deze vergadering vond plaats op 16 juni 2016 in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door
Kris Peeters, vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumenten, Philippe De Backer,
staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Bescherming van de Privacy en de
Noordzee, en Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Sociale
Integratie.
A. Hoofdpunten van de agenda
Europees Semester: bijdrage voor de Europese Raad van 28-29 juni 2016 - beleidsdebat
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
EU-Commissaris Thyssen wijst erop dat de hervormingen door de lidstaten hun vruchten
afwerpen o.a. inzake een actief arbeidsmarktbeleid en pensioenen. Niettemin blijven er nog
heel wat uitdagingen zoals het verhogen van de vaardigheden. De arbeidsmarkten
veranderen snel, bijvoorbeeld inzake de behoeften aan digitale vaardigheden. De Unie moet
samenwerken met de sociale partners om die uitdagingen goed te kunnen aangaan.
Er is nog steeds een hoge werkloosheid en armoede. Sociale zaken moeten dus van bij de
aanvang aanwezig zijn in het Europees beleid. Lidstaten worden aangemoedigd om hun
sociale vangnetten te verbeteren en te zorgen dat mensen een baan hebben of hun baan
behouden. De Commissie wil het actief arbeidsmarktbeleid nog versterken en de aandacht
voor jongeren en langdurig werklozen hierbij scherp houden. Specifieke aandacht gaat naar
goede transities op de arbeidsmarkt. Lidstaten moeten ook de belastingwig verlagen op
arbeid.
Onderwijs, opleiding en vaardigheden hebben een groot aandeel in het pakket van de
landenspecifieke aanbevelingen. We moeten investeren in onderwijs en opleiding (upskilling
en reskilling). De nieuwe agenda voor vaardigheden moet de lidstaten hierbij helpen. De
burgers moeten kunnen rekenen op een goed inkomen. Tegelijk moeten lidstaten een aanbod
rond activering op de arbeidsmarkt aanbieden. De Commissaris spoort de lidstaten aan de
structuurfondsen optimaal te gebruiken om de hervormingen te ondersteunen.
Iedereen is het ermee eens dat de kwaliteit van de landenspecifieke aanbevelingen verbeterd
is, zowel inzake analyse als boodschap. Ze weerspiegelen beter de situatie in de lidstaten . Ze
zijn evenwichtig en doelgericht op urgente thema’s. Het is aan de lidstaten om de
oplossingen te bedenken om de doelen te bereiken. Het Europees Semester wordt steeds
transparanter en wint aan geloofwaardigheid. De lidstaten stellen het op prijs dat het
Europees Semester gestroomlijnd is. Sommige onder hen zijn wel van oordeel dat het
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Europees Semester doelstellingen moet hebben die elkaar kunnen versterken (synergieën). Zo
moeten doelstellingen inzake werkgelegenheid, sociaal beleid, investeringen en begroti ng
samen bekeken worden. Het multidimensionaal aspect van het Europees Semester moet
versterkt worden. Landenspecifieke aanbevelingen moeten op een holistische manier
opgevolgd worden.
Zowat alle lidstaten vinden de uitgesproken aandacht naar vaardigheden, onderwijs en
opleiding terecht. Er moet immers meer werk gemaakt worden van een betere aansluiting
van het aanbod aan vaardigheden op de behoeften op de arbeidsmarkt. Goed
functionerende arbeidsmarkten dragen immers bij tot groei. De Unie moet investeren in
mensen en de juiste vaardigheden bijbrengen om ze op de arbeidsmarkt te brengen en te
houden. Goed onderwijs is de beste basis voor kinderen om te slagen in het leven. Dat zie je
over de hele (levens)loopbaan. Werknemers moeten blijvend kansen krijgen om te leren en
om vooruitgang te boeken tijdens de loopbaan. Een paar lidstaten verwijzen hierbij ook naar
de nieuwe agenda voor vaardigheden van de Commissie.
Er is een ruime consensus om te mikken op een beter sociaal stelsel. Zo moet er rekening
gehouden worden met de sociale gevolgen van het macro-economisch beleid en de
hervormingen. De Unie moet zorgen voor sociale inclusie, kwaliteit van banen en kwaliteit
van sociale diensten. De focus op armoedebestrijding moet behouden blijven.
Een aantal lidstaten pleit voor een betere communicatie over het Europees Semester naar de
burger. Dit houdt in dat niet alleen gecommuniceerd wordt over de duurzaamheid van de
overheidsfinanciën. Ook aspecten zoals sociale inclusie, armoedebestrijding en pensioenen
moeten beter in de verf worden gezet. Om de burger beter te betrekken, moeten we ervoor
zorgen dat hij de veelheid aan acties in beeld krijgt. Het Europees Semester moet worden
gezien en voorgesteld als een manier om het leven van de burger te verbeteren, niet alleen
als een coördinatie-instrument. We moeten de aandacht van de burger richten naar de
aanpak van de dringende uitdagingen die hem aanspreken zoals de aanpak van de jeugd- en
langdurige werkloosheid. Het vinden van een evenwicht tussen de economische en sociale
prioriteiten is ook belangrijk voor de geloofwaardigheid naar de burger.
België spreekt zijn waardering uit voor de meer op consensus gerichte besprekingen over de
landenspecifieke aanbevelingen en kan de uitkomst aanvaarden. De focus op vaardigheden,
opleiding en vorming is terecht. De band tussen het werkgelegenheids-, opleidings- en
innovatiebeleid moet worden versterkt. De vernieuwde aandacht voor duaal leren in België is
daar een voorbeeld van. Ook de validatie van verworven vaardigheden heeft daarin zijn
plaats. Ook de inspanningen via de Jongerengarantie dragen tot dat doel bij. Zo kan de
groeiende kloof op de arbeidsmarkt tussen hoog- en laaggeschoolden aangepakt worden.
Onderwijs moet opnieuw een instrument worden voor opwaartse sociale mobiliteit en voor
sociale cohesie en inclusie. Een goede basisopleiding en levenslang leren zijn een must om
lang op de arbeidsmarkt te blijven. Er wordt verwezen naar het voorbeeld van intersectorale
opleidingsaanpak in het voorstel over werkbaar en wendbaar werk binnen België. De
aandacht voor armoede is urgent. In bepaalde Belgische steden leeft 1 kind op 4 in een
huishouden waar niemand werkt. De grootste prioriteit voor België is het creëren van banen
en de activering van personen op de arbeidsmarkt aangezien deze gezinnen uiterst
kwetsbaar zijn. Werk is voor hen de beste methode om uit de armoede te geraken. In dit
kader is ook de “actieve inclusie” aanbeveling, met de drie pijlers (activering, adequate
inkomensondersteuning en toegang tot kwaliteitsvolle dienstverlening) een belangrijke en
evenwichtige strategie om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.
C. Link met Europa 2020
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De versterkte aandacht voor werkgelegenheid en sociale zaken in het Europees Semester 2017
alsook de nadruk op het belang van vaardigheden, onderwijs en opleiding dragen bij tot het
bereiken van de Europa 2020-doelstellingen inzake arbeidsparticipatie, onderwijs en de
vermindering van armoede en sociale uitsluiting.
D. Link met het Europees Parlement
Tijdens de gezamenlijke zitting op 14 juni 2016 van de Commissie Economische en Monetaire
Zaken en de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement
namen Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter en Commissaris voor de Euro en de Sociale
Dialoog), Pierre Moscovici (Commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Fiscaliteit en
Douane) en Marianne Thyssen (Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale zaken,
Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit) deel aan een gedachtewisseling over het Europees
Semester 2016 en de landenspecifieke aanbevelingen. Verder besprak de Commissie
Werkgelegenheid en Sociale zaken de tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016 tijdens
zijn zitting op 13 juli 2016.
Sessie Sociaal Beleid
Deze vergadering vond plaats op 16 juni in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door Kris
Peeters, federaal minister van Werk, Economie en Consumenten.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Evaluatie van de landenspecifieke aanbevelingen 2016 en de uitvoering van de
landenspecifieke aanbevelingen 2015 - Goedkeuring van het advies van het Comité voor
sociale bescherming (SPC)

2. Ontwerpconclusies van de Raad over bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: Een
geïntegreerde aanpak
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Het Comité voor sociale bescherming (SPC) merkt op dat de focus op armoedebestrijding in
de landenspecifieke aanbevelingen 2016 (LSA) eerder beperkt is, ondanks het feit dat er geen
signalen zijn van snelle verbetering in het halen van de armoede- en sociale inclusie-target
van de Europa 2020-strategie. Het SPC acht dit geen goed signaal, hoewel ze wel tevreden is
met de aandacht die gaat naar de toegankelijkheid en kwaliteit van sociale diensten,
effectiviteit van de sociale bescherming, etc. Wat gezondheid betreft blijft de focus van de
landenspecifieke aanbevelingen op kostenefficiëntie. Het SPC benadrukt echter dat
gezondheid en de verbetering van de werking van de gezondheidssystemen met een focus
op zowel financiële duurzaamheid als gezondheidsresultaten sociale investeringen zijn die
lange termijn efficiëntiewinsten creëren en duurzame groei, sociale inclusie en
armoedereductie mogelijk maken.

2. Het Comité voor sociale bescherming (SPC) verwelkomt de raadsconclusies waarin men de
focus legt op een geïntegreerde aanpak in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. De
voorzitter van het SPC benadrukt dat er consensus is ten aanzien van de belangrijkste
sociale beleidsobjectieven en ten aanzien van de wijze van modernisering van onze sociale
beschermingssystemen. De voorzitter van het SPC herhaalde dat een verbeterde coördinatie
van het beleid nodig is om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Een sterke focus op
sociale kwesties en op de impact van beleidskeuzes op het sociaal beleid is noodzakelijk en
dit vanuit een beleidsdomeinoverschrijdend perspectief.
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In de raadsconclusies verzoekt de Raad de Europese Commissie onder andere om de strijd
tegen armoede en sociale uitsluiting hoog op de agenda te houden, om de evoluties in de
lidstaten op dit vlak te monitoren en om bestaande platformen waaronder het Europees
Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting actief te betrekken in de context van het
Europees Semester en de Open Coördinatiemethode voor sociale bescherming en inclusie.
De raadsconclusies moedigen de lidstaten onder andere aan om sterker in te zetten op
preventie van en strijd tegen armoede om zo de armoededoelstellingen te halen, om sterk in
te zetten op de strijd tegen kinderarmoede via een geïntegreerde aanpak, om de strijd op te
voeren tegen armoede bij kwetsbare groepen, waaronder Personen met een Handicap,
ouderen, zorgbehoevenden, etc.. Een addendum toegevoegd aan de raadsconclusies waarin
beste praktijken rond armoedebestrijding en sociale inclusies vermeld staan, kan voor de
lidstaten als inspiratiebron dienen.
C. Link met Europa 2020
1.

De Europa 2020-strategie heeft als één van haar doelstellingen om tegen 2020 20 miljoen
minder mensen in de EU te hebben die slachtoffer zijn van armoede en sociale uitsluiting of
dreigen te worden.

2. De Europa 2020-strategie heeft als één van haar doelstellingen om tegen 2020 20 miljoen
minder mensen in de EU te hebben die slachtoffer zijn van armoede en sociale uitsluiting of
dreigen te worden
3.4.

Raad Economische en Financiële Zaken van 17 juni 2016

Deze vergadering vond plaats op 17 juni 2016 in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door
federaal minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Van Overtveldt.
A. Hoofdpunten van de agenda
Bijdrage aan de bijeenkomst van de Europese Raad van 28-29 juni:
1.

Europees
Semester
Hervormingsprogramma’s
Convergentieprogramma’s

Aanbevelingen
van
de
Raad
2016 en ontwerpopinies over

over de
Nationale
de Stabiliteits- en

2. Vooruitgang inzake de verdieping van de Economische en Monetaire Unie: de Europese
Budgettaire Raad en de externe vertegenwoordiging van de eurozone
3. Europees Fonds voor
toekomstperspectieven

Strategische

Investeringen

–

eerste

resultaten

en

B. Bespreking
1.

De ministers hebben gesproken over de landenspecifieke aanbevelingen die de Commissie in
mei formuleerde. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de landenrapporten, de economische
lentevooruitzichten van de Commissie en de nationale Hervormings-, Stabiliteits- en
Convergentieprogramma’s. Vicevoorzitter Dombrovskis lichtte de aanbevelingen in
algemene termen toe en wees onder andere op de hoge werkloosheid en de hoge publieke
en private schuld die in sommige lidstaten aanwezig is. Ook stelde hij dat er nog marge
voor verbetering is voor wat betreft de implementatie van de aanbevelingen.
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De Raad Economische en Financiële Zaken heeft de aanbevelingen aangenomen. De
documenten worden vervolgens voor bevestiging voorgelegd aan de Europese Raad. De
formele goedkeuring, waarmee het Europees Semester afgesloten wordt, volgt op de
Raad Economische en Financiële Zaken van 12 juli.
2. De Commissie heeft een stand van zaken gegeven van de realisaties in verband met de
verdieping van de Economische en Monetaire Unie. De discussie focuste op de oprichting
van de Europese Budgettaire Raad en de externe vertegenwoordiging van de eurozone in
het IMF.
Op 21 oktober publiceerde de Commissie een pakket van voorstellen om uitvoering te geven
aan de eerste fase van het rapport van de 5 voorzitters betreffende de voltooiing van de
Economische en Monetaire Unie. Dit pakket bevatte onder andere een voorstel van
Commissiebesluit omtrent de oprichting van een Europese Budgettaire Raad, i.e. een
adviesorgaan binnen de Commissie, dat onafhankelijk van de Commissie de uitvoering van
de begrotingsregels moet evalueren. Op 21 april publiceerde de Commissie de vacatures voor
de leden van deze Raad. De Raad zou in september operationeel moeten zijn. Tevens
formuleerde de Commissie een voorstel van raadsbesluit om tot een gezamenlijke
vertegenwoordiging van de eurozone in het IMF te komen. Over het algemeen zijn de
lidstaten het eens over het nut van een versterkte coördinatie. Over de gezamenlijke
vertegenwoordiging binnen het IMF is er evenwel nog geen overeenstemming.
Het voorzitterschap nodigde het Economisch en Financieel Comité uit om haar
werkzaamheden inzake de externe vertegenwoordiging verder te zeten zodat het punt in
het najaar opnieuw geagendeerd kan worden.
3. Op 1 juni publiceerde de Commissie een mededeling omtrent de stand van zaken van het
investeringsplan voor Europa één jaar nadat het Europees Fonds voor Strategische
Investeringen (EFSI) in werking is getreden. De Commissie bekeek wat goed werkt, wat beter
kan en hoe het verder moet.
De Commissie was zeer positief over de eerste resultaten van het EFSI. Zo werden er reeds
266 transacties goedgekeurd in 26 lidstaten (188 KMO financieringsovereenkomsten die
150.000 KMO’s ten goede komen en 78 infrastructuurprojecten). In totaal werd al 106 miljard
euro aan extra investeringen gemobiliseerd, i.e. 1/3 van de doelstelling van 315 miljard euro
aan bijkomende investeringen tegen medio 2018. De Commissie stelt een continuering van
EFSI voor na 2018. De Commissie zal hiertoe in het najaar wetgevingsvoorstellen indienen.
Verder is de Commissie voorstander van een opwaardering van het KMO-luik gelet op de
grote absorptiecapaciteit (er werd reeds 49 miljard euro aan bijkomende investeringen
gerealiseerd, 65% van de KMO-doelstelling van 75 miljard werd met andere woorden reeds
bereikt). Een deel van het budget zou nog binnen het huidig kader geheroriënteerd kunnen
worden.
De lidstaten waren over het algemeen ook positief over de eerste resultaten van het EFSI,
maar vonden het nog te vroeg om te spreken over een verlenging. Het voorzitterschap
concludeerde dat de resultaten van een grondige evaluatie in september afgewacht zullen
worden alvorens gesproken kan worden over toekomstperspectieven.
C. Link met Europa 2020
1.

Het kader voor economisch bestuur draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen
inzake duurzame groei en werkgelegenheid uit de Europa 2020 strategie.
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2. Het versterken van de funderingen van de EMU zal leiden tot een evenwichtige economische
groei, een concurrerende sociale markteconomie gericht op volledige werkgelegenheid en
sociale vooruitgang.
3. Het investeringsplan focust op investeringen in onderzoek en ontwikkeling, digitale
economie, energie en transportinfrastructuur, sociale infrastructuur en milieu, inclusief
activiteiten van KMO’s en mid-caps – sectoren die van cruciaal belang zijn om te komen tot
slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU.
3.5.

Raad Leefmilieu van 20 juni 2016

Deze vergadering vond plaats op 20 juni 2016 in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door
Waals minister van Klimaat Furlan en adjunct-ambassadeur Olivier Belle.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Follow-up van de Overeenkomst van Parijs (klimaatverandering)

2. EU-actieplan voor de circulaire economie
3. Voorstel voor een richtlijn ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde
luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van richtlijn 2003/35/EG
4. Herziening van de EU-ETS richtlijn
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

De Overeenkomst van Parijs treedt in werking van zodra minstens 55 Partijen, die samen
55% van de globale uitstoot vertegenwoordigen, het akkoord hebben geratificeerd. De kans
bestaat dat de inwerkingtreding er snel zal komen, als enkele grote spelers snel ratificeren.
Als de EU en de EU-Lidstaten dan nog niet hebben geratificeerd, kunnen zij niet volwaardig
deelnemen aan de eerste Conferentie van de Partijen. De Raad Leefmilieu nam daarom een
verklaring aan om de lidstaten en de EU tot spoed aan te manen voor de ratificatie van de
Overeenkomst van Parijs, met als doel om de ratificatie-instrumenten van de EU en de
lidstaten collectief bij de VN neer te leggen. De Europese Raad heeft dit ook benadrukt in
haar conclusies van 17 en 18 maart. De Commissie heeft op 10 juni een voorstel van
raadsbesluit voorgelegd voor de sluiting, namens de EU, van de Overeenkomst van Parijs.

2. De Raad Leefmilieu nam raadsconclusies aan over het actieplan circulaire economie. De
Raad steunt hiermee de uitvoering van het actieplan, om de overgang naar een circulaire
economie te faciliteren. De raadsconclusies roepen onder meer op tot de uitwerking van
een samenhangend productbeleidskader op Europees niveau (o.a. door rekening te houden
met recycleerbaarheid, herbruikbaarheid, repareerbaarheid in de verordening inzake
ecologisch ontwerp), aandacht voor de interface tussen chemische stoffen, producten- en
afvalstoffenwetgeving in de EU, het tegengaan van mariene vervuiling door plastiek in de
aangekondigde strategie inzake kunststoffen…
België onderstreepte in haar interventie nogmaals het belang van een ecologisch ontwerp,
het versterken van de interne markt voor secundaire materialen, de inzet van economische
instrumenten om te komen tot de juiste prijssignalen, en de inzet van groene openbare
aanbestedingen.
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3. Het voorstel voor de vermindering van de nationale emissies, dat verder bouwt op de
huidige richtlijn inzake nationale emissieplafonds (NEC-richtlijn), verscheen eind 2013. In het
voorstel worden er nationale emissiereductieverplichtingen voorgesteld voor de vier
oorspronkelijke luchtverontreinigende stoffen (SO2, NOx, VOS en NH3), en voor twee nieuwe:
fijne stofdeeltjes en methaan (een belangrijke klimaatvervuiler met korte levensduur). Het
voorstel neemt de ambitieniveaus voor 2020 over zoals ze zijn afgesproken binnen UN-ECEverband (Göteborg Protocol) en stelt verdergaande niveaus voor 2030 voor, en tussentijdse
niveaus voor 2025.
Op de Raad van december 2015 werd een algemene benadering overeengekomen. De
algemene benadering verwijderde methaan uit het toepassingsgebied en voorzag een aantal
flexibiliteitsclausules voor de lidstaten die hun plafonds niet kunnen bereiken. Verschillende
waarden voor de nationale emissiereductieverbintenissen vanaf 2030 werden verlaagd.
Hierdoor wordt het oorspronkelijke ambitieniveau om te komen tot een halvering van
vroegtijdige overlijdens, niet meer gehaald.
De verlaging van het ambitieniveau vormde het grootste struikelblok voor het Europees
Parlement om tot een akkoord in trialoog met de Raad te kunnen komen.
Op de Raad Leefmilieu gaf het Nederlands voorzitterschap een stand van zaken van de
besprekingen met het Europees Parlement. De lidstaten spraken hun steun uit aan het
Nederlands voorzitterschap om de inspanningen verder te zetten om met het Europees
Parlement tot een akkoord te kunnen komen. Enkele lidstaten gaven aan een lichte
verstrenging van hun nationale plafonds te kunnen accepteren, om tegemoet te komen aan
het gevraagde ambitieniveau van het Europees Parlement. Andere lidstaten gaven aan bij de
cijfers van de algemene benadering te willen blijven.
Na deze bespreking op de Raad Leefmilieu, is het Nederlands voorzitterschap erin geslaagd
om een akkoord met het Europees Parlement te bereiken, op basis van een licht naar boven
bijgesteld ambitieniveau in vergelijking met de algemene benadering van december 2015.
4. Het voorstel voor herziening van de EU-ETS richtlijn verscheen op 15 juli 2015. Het voorstel
heeft betrekking op de handelsperiode van emissierechten van 2021 tot 2030 en omvat de
concrete uitwerking van de krijtlijnen die de Europese Raad van 24 oktober 2014 heeft
vastgelegd in de conclusies over het Europese klimaat- en energiepakket 2030. De ministers
van Leefmilieu werden geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken op
raadswerkgroepsniveau onder het Nederlandse voorzitterschap en hielden een tweede
oriënterend debat over het voorstel.
Verschillende lidstaten, waaronder België, benadrukten het belang van een robuuste
koolstofprijs. Frankrijk stelde voor om een “corridor” in te stellen voor de emissierechten,
waarbinnen de ETS-prijs moet blijven. Om de cross-sectoriële correctiefactor te vermijden,
stelde België voor om het aandeel van gratis toe te wijzen rechten te verhogen, gekoppeld
aan een meer gefocust systeem voor de gratis toewijzing van emissierechten aan die
sectoren die het meeste risico lopen op koolstoflekkage. Om rekening te kunnen houden
met een eventuele verhoging van de klimaatambitie in een internationale context, vindt
België het nodig dat de herziene ETS-richtlijn hierop kan inspelen, bijvoorbeeld door middel
van een herzieningsclausule.
C. Link met Europa 2020
1.

Europa 2020 herneemt de reeds bestaande Europese doelstellingen inzake klimaat en
energie voor 2020 (de zogenaamde 20-20-20-doelstellingen). De mededeling “routekaart
naar een koolstofarme economie”, onderdeel van het vlaggenschip “efficiënt
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hulpbronnengebruik” legt mogelijke maatregelen voor tot het jaar 2050, die de EU in staat
moeten stellen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80% ten opzichte van
1990.
2. Het EU-actieplan voor de circulaire economie zal leiden tot meer werkgelegenheid, een
vermindering van de broeikasgasuitstoot en positieve effecten voor het
concurrentievermogen van de Europese afvalbeheer- en recyclingsector en de bredere
Europese industriesector. De herinjectie van secundaire grondstoffen in de Europese
economie zal de afhankelijkheid van de EU van de invoer van grondstoffen verminderen.
3. De herziening van het EU luchtkwaliteitsbeleid was voorzien in het “stappenplan voor
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa”, één van de vlaggenschepen van de Europa 2020strategie.
4. Europa 2020 herneemt de reeds bestaande Europese doelstellingen inzake klimaat en
energie voor 2020 (de zogenaamde 20-20-20-doelstellingen). De mededeling “routekaart
naar een koolstofarme economie”, onderdeel van het vlaggenschip “efficiënt
hulpbronnengebruik” legt mogelijke maatregelen voor tot het jaar 2050, die de EU in staat
moeten stellen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80% ten opzichte van
1990. De doelstelling die is vastgelegd op de Europese Raad van oktober 2014 om tegen 2030
40% van de emissies te reduceren in vergelijking met 1990, past binnen dit traject. Het
voorstel voor herziening van de EU-ETS richtlijn voor de periode 2021-2030 is een vertaling
van deze door de Europese Raad vastgelegde ambitie.
D. Link met het Europees Parlement
1.

Het Europees Parlement moet instemmen met het raadsbesluit over de sluiting van de
overeenkomst namens de EU, nadat de Raad dit heeft goedgekeurd.

2. N.v.t.
3. Het Europees Parlement stemde in de plenaire zitting van 28 oktober 2015 over het dossier
(rapporteur Julie Girling, ECR/UK). Het Europees Parlement onderschrijft het ambitieniveau
van het oorspronkelijke commissievoorstel en behoudt methaan in het toepassingsgebied.
Onder het Nederlandse voorzitterschap startten de trialogen om een vroeg tweede
lezingsakkoord te bereiken.
4. Het voorstel zal volgens de gewone wetgevende procedure besproken worden. De bevoegde
Commissie in het Europees Parlement is de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en
Voedselveiligheid (ENVI). De rapporteur is dhr. Ian Duncan (ECR/UK). De stemming in het
ENVI-committee wordt verwacht in december 2016.
3.6.

Raad Landbouw en Visserij van 27-28 juni 2016

Sessie Landbouw
Deze vergadering vond plaats op 27 en 28 juni 2016 in Luxemburg. België werd
vertegenwoordigd door federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en
Maatschappelijke Integratie Willy Borsus.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Marktsituatie en marktmaatregelen
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2. Raadsconclusies over voedselverlies en voedselverspilling
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Europees Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Hogan begon zijn
overzicht van de marktsituatie met de toename van de melkproductie. Die was 5,6%
hoger in het eerste kwartaal van 2016 in vergelijking met 2015, in april was de stijging
minder. Dit vertaalt zich in een prijs van 27,3c/l en een verdere daling is verwacht. Het
goede nieuws is dat de export naar China gestegen is. De situatie op de varkensmarkt is
verbeterd in mei-juni met een prijsstijging van 10%. De export doet het heel goed, met
ook hier China als koploper. Wat betreft groenten en fruit verwees Hogan naar de grote
voorraden appelen en peren (in respectievelijk Polen en België) en de lage tomatenprijzen
(vooral in Nederland). Hogan vond een volledige evaluatie van de genomen maatregelen
moeilijk omdat de gerichte steun van 420 miljoen euro maar beperkt is opgenomen. In
zijn stand van zaken vermeldde hij de verhoging van het interventieplafond voor mager
melkpoeder tot 350.000t. Hij merkte weinig appetijt onder de lidstaten voor vrijwillige
productiebeperking, maar vond wel dat deze maatregel een sterk signaal stuurde over de
situatie. Voor groenten en fruit wordt de maatregel voor het uit de markt nemen met
een jaar verlengd, maar met vermindering van volumes. Voor het promotiebudget van 111
miljoen euro kreeg de Commissie een goede respons.
Uit deze toelichting en uit de reactie van quasi alle lidstaten bleek dat de vraag om extra
maatregelen in juli, in de eerste plaats voor de zuivel, heel breed gesteund wordt. De
meesten vragen daarbij de inzet van EU-middelen. Enkel Scandinavische en
Angelsaksische lidstaten hielden een slag om de arm en pleitten vooral voor het behoud
van de marktoriëntatie. Andere delegaties, inclusief België, vroegen om de inzet van
Europese fondsen voor het stabiliseren of verminderen van de productie. Opmerkelijk
nog was dat Duitsland suggereerde om de productiebeperking te verplichten, wat
minstens tijdelijk een terugkeer zou betekenen naar de quota’s. Verder was er nog steun
voor het uitbetalen van verhoogde voorschotten op de directe betalingen, het verhogen
van de minimis en de verhoging van de ophoudprijzen voor groenten en fruit.
Hogan zei te begrijpen dat er meer moet gebeuren. Hij kondigde aan dat hij in juli meer
maatregelen zou voorleggen, vooral in de zuivelsector waar het overaanbod aangepakt
moet worden met EU-middelen. Hogan was zich bewust van de problemen bij groenten
en fruit, maar, net als bij varkens, is er zicht op verbetering. De ophoudprijzen zal hij wel
bekijken in juli. Hij wil de verhoging van de voorschotten directe steun bekijken, net als
de verhoging van de “de minimi”s. Verder zag hij onvoldoende steun voor het gebruik
van de crisisreserve.

2. Het Nederlands voorzitterschap kaderde de raadsconclusies in het pakket circulaire
economie. Europees Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis
onderstreepte het belang van het tegengaan van voedselverlies. Hij somde op wat de
Commissie van plan is in dit kader: het monitoren van voedselverlies, de oprichting van
een multisectoraal platform voor de uitwisseling van goede praktijken met een eerste
vergadering in oktober, het opheffen van belemmeringen m.b.t. voedseldonatie en het
verbeteren van datummarkering. Na opmerkingen van Griekenland en Cyprus werd een
extra referentie opgenomen over het heilzame effect van het Mediterraans dieet. Van
Dam, Nederlands minister van Landbouw en voorzitter van de Raad, besloot daarop dat
de raadsconclusies waren aangenomen.
Sessie Visserij
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Deze vergadering vond plaats op 28 juni 2016 in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door
adjunct permanent vertegenwoordiger Olivier Belle.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Mededeling van de Commissie over de raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2017
in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

2. Bij de diversen:
a) Mediterraan partnerschap, Catania-proces en jaarlijkse vergadering van de General
Fisheries Commission for the Mediterranean 2016 (St Julian’s, Malta, 30 mei − 3 juni
2016)
b) Financiering van grote particuliere investeringen van meer dan 1 miljoen euro door
het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) −
interpretatie/wijziging van artikel 61 van de verordening Gemeenschappelijke
Bepalingen.
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

De consultatie over de vangstmogelijkheden in 2017 werd op gang getrokken door een
uitgebreide gedachtewisseling in de Raad. In deze mededeling geeft de Commissie de
richtlijnen die ze in het najaar zal gebruiken bij haar voorstellen voor de
vangstmogelijkheden. Ook stakeholders kunnen nog reageren t.e.m. 1 september 2016. Voor
Vlaanderen wordt het vooral uitkijken naar de traditionele “decemberraad” waar de
vangstmogelijkheden in 2017 voor de Vlaamse vloot worden vastgelegd.

2. Bij de diversen:
a) De Commissie gaf meer uitleg bij het Catania-proces dat voor een versterkte
regionale samenwerking moet zorgen voor de bescherming van visbestanden in het
Middellands zeegebied en de Zwarte Zee.
b) De Finse delegatie gaf uitleg bij haar verzoek om de verordening van Algemene
Bepalingen te wijzigen zodat grote particuliere investeringen van meer dan 1 miljoen
euro gefinancierd kunnen worden uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en
Visserij (EFMZV). Dit verzoek werd gesteund door maar liefst 17 lidstaten, waaronder
België. De Commissie reageerde positief op deze vraag.
C. Link met het Europees Parlement
Enkel bij punt 1). O.b.v. de algemene oriëntatie kan de Raad nu onderhandelingen starten met
het Europees Parlement.
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4. EU-agenda voor de maanden juli-augustus
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de Europese ministerraden die op de agenda staan
tijdens de maanden juli-augustus 2016.
Datum
6-8 juli
11 juli
11 juli
11-12 juli

11-12 juli
12-13 juli

14-15 juli

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Justitie en
Binnenlandse zaken
Ministeriële Conferentie over
Water
Eurogroep
High level conferentie over
Europese
werkloosheidsverzekering
Informele Raad Milieu
Informele Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen
en Energie (Energie)
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming

18 juli
18 juli

Raad Buitenlandse zaken
Raad Landbouw en Visserij

18-19 juli

Informele Raad
Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie,
Onderzoek en Ruimtevaart)

22 juli

Raad Economische en
financiële zaken (Budget)
Informele Raad Algemene
zaken

25 juli

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Vlaams Gewest

Federaal

Federaal
Federaal

n.v.t.
Vlaams Gewest

Vlaams Gewest
Federaal

Federaal
Vlaams Gewest

Federaal

Werk/sociaal:

Vlaams
Gewest/Vlaamse
Gemeenschap
Gezondheid: Franse
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
Federaal
n.v.t.
Landbouw: federaal Landbouw:
Visserij: Vlaams
Vlaams/Waals
Gewest
Gewest (roterend)
Interne markt:
Interne markt: Waals
Federaal
Gewest
Industrie: Waals
Industrie: Federaal
Gewest
Onderzoek: Federaal
Onderzoek:
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal
n.v.t.
Federaal

n.v.t.
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5. Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie – relevant voor Vlaanderen “Een
nieuwe agenda voor vaardigheden in Europa”
Na ettelijke maanden uitstel heeft de Europese Commissie op 10.06.2016 haar nieuwe agenda voor
vaardigheden in Europa gepubliceerd. De Europese Commissie wil daarmee bijdragen aan de
ontwikkeling van een brede set van vaardigheden vanaf jonge leeftijd en het benutten van het
'human capital' potentieel van de EU. Dat alles met het oog op het boosten van inzetbaarheid,
concurrentiekracht en groei in Europa. De vaardighedenagenda is een initiatief van Commissarissen
Thyssen (trekker), Navracsics (onderwijs) en vicevoorzitters Katainen en Dombrovskis.
A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige naam

Referentienummer
Soort initiatief
Actoren +
besluitvormingsprocedure in
de Raad
Actoren + rol van het Europees
Parlement
EUR-lex wetgevingsprocedures
Link Oeil
COM Impact Assessment

Mededeling over “Samenwerken ter versterking van het
menselijk kapitaal, de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en
het concurrentievermogen”
COM(2016) 381
Bekendmaking (bevat wetgevende en niet-wetgevende
initiatieven)
-

OJCS- en EPSCO Raad
Besluitvormingsprocedure afhankelijk van het initiatief

-

Commissie CULT en EMPL (rol en verantwoordelijkheid
nog te bepalen)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381&qid=1467201944505
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.
do?reference=COM(2016)0381&l=en
Geen

B. Identificatie betrokkenen
Trekker binnen Vlaanderen
Betrokkenheid binnen
Vlaanderen
Betrokkenheid andere
overheden
Aard intra-Vlaams overleg
Aard intra-Belgisch overleg

OV en WSE
CJSM, EWI
Andere gemeenschappen en gewesten, federale overheid
Ad-hoc
Ad-hoc

C. Inhoud van het voorstel
Met de nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa roept de Europese Commissie de lidstaten
en belanghebbenden op de kwaliteit van vaardigheden te verbeteren en deze relevanter te maken
voor de arbeidsmarkt. Volgens onderzoek hebben 70 miljoen Europeanen moeite met lezen en
schrijven, terwijl het aantal mensen met slechte digitale en rekenvaardigheden zelfs nog groter is.
Hierdoor lopen deze mensen risico op werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Aan de andere
kant hebben veel Europeanen, met name hoogopgeleide jongeren, werk waarin hun talenten en
ambities niet tot hun recht komen. Tegelijkertijd zegt 40 % van de Europese werkgevers dat ze geen
werknemers kunnen vinden met de vaardigheden die nodig zijn om te groeien en te innoveren. En
ten slotte beschikken te weinig mensen over de ondernemersmentaliteit en de vaardigheden die
nodig zijn om een eigen bedrijf te starten en zich continu te blijven aanpassen aan de
veranderende eisen van de arbeidsmarkt.
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Om mensen meer kansen in hun leven te geven en eerlijke, inclusieve en duurzame groei en sociale
cohesie te bevorderen, is het volgens de Europese Commissie van wezenlijk belang de
vaardigheidsniveaus te verhogen, transversale vaardigheden te bevorderen en manieren te vinden
om, ook in dialoog met het bedrijfsleven, beter te anticiperen op de behoeften van de arbeidsmarkt.
Om de uitdagingen op het gebied van vaardigheden te helpen aanpakken, stelt de Commissie tien
gerichte maatregelen voor die de zichtbaarheid en de erkenning van vaardigheden zullen
verbeteren op lokaal, nationaal en EU-niveau, van scholen en universiteiten tot op de arbeidsmarkt.
1.

Een vaardighedengarantie, om laaggeschoolde volwassenen te helpen een minimumniveau
van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden te verwerven en door te stromen
naar een diploma hoger secundair onderwijs.

2. Een herziening van het Europees kwalificatiekader, voor een beter begrip van
kwalificaties en om beter gebruik te maken van alle vaardigheden die op de Europese
arbeidsmarkt beschikbaar zijn.
3. De coalitie voor digitale vaardigheden en banen, die de lidstaten en belanghebbenden
uit het onderwijs, de werkgelegenheidssector en het bedrijfsleven bijeenbrengt met als doel
een grote kweekvijver van digitaal talent tot stand te brengen en ervoor te zorgen dat
individuele burgers en de beroepsbevolking in Europa over de nodige digitale vaardigheden
beschikken.
4. De "blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden", om
beter gebruik te maken van informatie op het gebied van vaardigheden en tekorten aan
vaardigheden in specifieke economische sectoren te verhelpen.
5. Een "instrument voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel van onderdanen van
derde landen", om de vaardigheden en kwalificaties van asielzoekers, vluchtelingen en
andere migranten al in een vroeg stadium in kaart te brengen en te profileren.
6. Een herzien Europass-kader, dat mensen betere en eenvoudiger te gebruiken instrumenten
zal bieden om hun vaardigheden onder de aandacht te brengen en nuttige realtimeinformatie te vinden over de behoefte aan vaardigheden en trends, zodat ze betere keuzes
kunnen maken op het gebied van loopbaan en opleiding.
7.

Beroepsonderwijs en -opleiding tot een eerste keus maken door binnen
beroepsonderwijs en -opleiding meer mogelijkheden voor werkplekleren te creëren en de
goede arbeidsmarktresultaten ervan meer onder de aandacht te brengen.

8. Een herziening van de aanbeveling inzake sleutelcompetenties, om meer mensen te
helpen de vaardigheden te verwerven die onontbeerlijk zijn om in de 21e eeuw te werken en
te leven, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van de mentaliteit en de
vaardigheden om te ondernemen en te innoveren.
9. Een initiatief voor het volgen van afgestudeerden (graduate tracking), om betere
informatie te krijgen over manieren waarop afgestudeerden vooruitkomen op de
arbeidsmarkt.
10. Een voorstel om kennisvlucht ("braindrain") verder te analyseren en beste praktijken uit te
wisselen om dit fenomeen doeltreffend tegen te gaan.
D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
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Het welslagen van de vaardighedenagenda vereist overleg en samenwerking tussen overheden en
stakeholders (sociale partners, middenveld, bedrijfswereld,…) op alle niveaus.
E. Subsidiariteits-inschatting
De Europese Commissie erkent dat de bevoegdheden voor het gros van de initia tieven die onder
de vaardighedenagenda vallen bij de lidstaten liggen maar is van oordeel dat gecoördineerde
inspanningen nodig zijn om zinvolle en duurzame resultaten te bereiken.
Ter volledigheid: de bevoegdheden inzake onderwijs en beroepsopleiding berusten grotendeels bij
de lidstaten. Als rechtsgrondslag kan worden verwezen naar artikelen 165 en 166 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie. In deze artikelen is er sprake van ondersteunen,
aanmoedigen, versterken en aanvullen “met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van
de lidstaten voor de inhoud van en de opzet van het onderwijsstelsel/van de beroepsopleiding.”
Met uitsluiting van harmonisatie van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten,
neemt de Raad, op voorstel van de Commissie, aanbevelingen aan. In artikel 145 is er sprake van een
gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid en in het bijzonder voor de bevordering van de
scholing, de opleiding en het aanpassingsvermogen van de werknemers en de arbeidsmarkten.
Artikel 156 bepaalt dat de Commissie de samenwerking tussen de lidstaten bevordert en de
coördinatie van hun optreden vergemakkelijkt op een aantal gebieden van de sociale politiek
waaronder de beroepsopleiding en de voortgezette vorming. De instrumenten die ter sprake komen
zijn: uitwisseling van informatie en optimale praktijken, verstrekking van vergelijkende analyses en
advies, bevordering van innoverende benaderingswijzen en evaluatie van ervaringen (via
proefprojecten) in artikel 149; het verrichten van studies, het uitbrengen van adviezen en het
organiseren van overleg, initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling
van beste praktijken en de verzameling van de nodige elementen met het oog op periodieke
controle en evaluatie in artikel 156. Artikel 148 bepaalt dat de Raad jaarlijks op voorstel van de
Commissie richtsnoeren opstelt waarmee de lidstaten in hun werkgelegenheidsbeleid rekening
houden.
F. Eerste politieke standpuntinname
Vlaanderen verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie met betrekking tot de nieuwe
vaardighedenagenda voor Europa en ondersteunt de doelstellingen zoals verwoord in de
Commissiemededeling van 10 juni 2016.
De 10 deelinitiatieven werden echter niet allemaal tegelijk vrijgegeven met de mededeling waardoor
een duidelijk overzicht ontbreekt. Op dit moment bestaat er nog onduidelijkheid over hoe deze
initiatieven zullen worden gecoördineerd en bestaat er nog onzekerheid over de governance van
het geheel.
Er bestaat ook nog geen klaarheid over de samenhang en coherentie binnen en tussen de
verschillende initiatieven waarin dieper wordt ingegaan op meer technische zaken zoals
monitoring, indicatoren, EU instrumenten voor verhogen van de transparantie van vaardigheden en
kwalificaties, en EU netwerken zoals EURES. Voor Vlaanderen is het van belang dat ook de
technische onderdelen en instrumenten de geschetste doelstellingen binnen de mededeling op een
coherente wijze ondersteunen en geenszins de realisatie van deze doelstellingen in de weg staan of
vertragen. Elk deelinitiatief (waarvan enkele pas in 2017 zullen worden voorgesteld) moet op dit
criterium worden afgetoetst.
Het ziet er momenteel naar uit dat de Europese Commissie geen extra middelen heeft voorzien voor
de implementatie van de vaardighedenagenda. Dat betekent dat financiering binnen de bestaande
budgetten (waaronder ESF en Erasmus+) zal moeten gezocht worden met als mogelijk gevolg
herschikking van prioriteiten en budgetverdeling.
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6. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 30 juni 2016 werden 4 voorstellen van richtlijn aangenomen. Zie bijlage 1.

7. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 30 juni 2016 werden 7 aangenomen richtlijnen gepubliceerd. Zie bijlage 1.

8. 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.
8.1.

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 12 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in
de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan Vlaanderen er al 6 heeft omgezet.
B.

Vlaams scorebord van december 20162

Het Vlaams scorebord van december 2016 omvat 8 “interne markt” richtlijnen, waarvan de
omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan Vlaanderen er al 3 heeft omgezet.
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.

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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8.2.

Overige Vlaamse omzettingsdossiers

Er is momenteel 1 richtlijn die niet onder de interne markt valt die door Vlaanderen dient te
worden omgezet. Zie bijlage 3.
8.3.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid was in juni 2016 gevat door 11 inbreukdossiers. Zie bijlage 4.
7 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte omzetting van richtlijnen
Overzichtstabel - stand van de procedure:
Stand van de 30.06
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

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

30.06
2016

4

5

5

4

5

4

5

4

5

5

4

4

2

2

2

3

2

4

4

4

5

5

6

5

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

9

9

9

10

11

11

10

12

12

12

11

Geert BOURGEOIS
Minister-president van de Vlaamse Regering,
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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Bijlage 1: 4 voorstellen van richtlijn en 7 aangenomen richtlijnen
VOORSTEL VAN RICHTLIJN
Dossier
Voorstel:
COM(2016) 0369
Naam: veiligheidsvoorschriften
–normen
voor
passagiersschepen
Voorstel:
COM(2016) 0370
Naam: registratie van de
opvarenden
van
passagiersschepen
Voorstel:
COM(2016) 0371
Naam: inspectiesysteem voor
exploitatie van ro-ro-veerboten
en
hogesnelheidspassagiersvaartui
gen
Voorstel:
COM(2016) 0378
Naam: voorwaarden toegang en
verblijf
onderdanen
derde
landen met het oog op een
hooggekwalificeerde baan

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EC
inzake veiligheidsvoorschriften en –normen voor passagiersschepen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG
van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de
lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en
de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de
lidstaten
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een inspectiesysteem
voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en
tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole
en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan
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AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier
RL: (EU) 2016/881
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied
RL: (EU) 2016/882
Naam: taalvereisten
RL: (EU) 2016/943
Naam: bescherming van nietopenbaar gemaakte knowhow
en bedrijfsinformatie
RL: (EU) 2016/970
Naam:
lijst
van
defensiegerelateerde producten
RL: (EU) 2016/1028
Naam: vrijstelling voor lood in
soldeer
van
elektrische
verbindingen
met
temperatuursensoren
en
bepaalde apparaten
RL; (EU) 2016/1029
Naam:
vrijstelling
voor
cadmiumanoden in Herschellen
voor bepaalde zuurstofsensoren

Inhoud
Termijn[4]
Richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 4-6-2017
betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

Richtlijn (EU) 2016/882 van de Commissie van 1 juni 2016 tot wijziging van Richtlijn 2007/59/EG 1-7-2016
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de taalvereisten
Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de 19-11-2016
bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen
het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan
Richtlijn (EU) 2016/970 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG 21-9-2016
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2016/1028 van de Commissie van 19 april 2016 tot wijziging, met het oog
op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het
Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer van elektrische
verbindingen met temperatuursensoren in bepaalde apparaten (Voor de EER relevante tekst)

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2016/1029 van de Commissie van 19 april 2016 tot wijziging, met het oog
op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het
Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmiumanoden in Herschcellen
voor bepaalde zuurstofsensoren die worden gebruikt in industriële meet- en regelapparatuur (Voor
de EER relevante tekst)
RL: (EU) 2016/1034
Richtlijn (EU) 2016/1034 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2016 tot wijziging van
Naam: markten voor financiële Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten
instrumenten
[4]

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
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Bijlage 2: Vlaams scorebord interne markt
Vlaams scorebord van juni 2016
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/105/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/105/EU van de Commissie van 4 december 2014 tot wijziging van de 31-12-2015
Naam:
onderzoek
en Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
minimumeisen landbouw- en Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
groentegewassen
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen
Beleidsdomein(en): LV
voor dat onderzoek
Minister(s): Schauvliege
De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet
uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek. Het ministerieel besluit werd op 25
november 2015 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2015) 58684.
RL: 2014/21/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van 31-12-2015
Naam:
minimumeisen minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardappelen
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
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Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
RL: 2013/63/EU
Naam: pootaardappelen
partijen pootaardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

prebasispootgoed, basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
geldende eisen en aanduidingen. Het ministerieel besluit werd op 25 november 2015 genotificeerd
aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2015) 58669.
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
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Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse
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.
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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 de adviesaanvragen aan 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

Weyts, 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 10 juni 2016 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag 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
22 april 2016 principieel goedgekeurd met het oog op het advies van de Raad van State.
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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
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
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 op 10 juni 2016
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 14 juni 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54054
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. Het ministerieel besluit werd op 10 juni 2016 gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 54010
RL: (EU) 2016/970

Richtlijn (EU) 2016/970 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG 21-09-2016
Naam:
lijst
van van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten
defensiegerelateerde producten In het Vlaams Gewest werden de bepalingen van Richtlijn 2009/43/EG geïmplementeerd in het
wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 en het wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, waarmee
Beleidsdomein(en): iV
Vlaanderen richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in nationale regelgeving. Richtlijn
Minister(s): Bourgeois
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
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wordt van de Gemeenschappelijke EU-lijst van Militaire Goederen (ML-lijst). Deze ML-lijst wordt
jaarlijks aangepast en telkenmale wordt dan ook een nieuwe richtlijn gepubliceerd die de bijlage
van Richtlijn 2009/43 wijzigt. Richtlijn (EU) 2016/970 is een dergelijke wijzigende richtlijn. Het
Vlaams Gewest heeft in zijn wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 hier echter reeds op
geanticipeerd. Het begrip “defensiegerelateerde producten” van artikel 2, lid 5 wordt immers
gedefinieerd als “de producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die opgenomen
zijn in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen”, waarmee telkens wordt verwezen
naar de laatst versie van die lijst zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Het Vlaams Gewest heeft in andere woorden reeds voldaan aan de omzetting van deze richtlijn.
Het wapenhandeldecreet en het wapenhandelbesluit werden dan ook op 27 juni 2016 genotificeerd
aan de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54366
en MNE (2016) 54367.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: 2014/80/EU
Naam: bescherming grondwater
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

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

Laatste stand van zaken

Termijn

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
betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieu-kwaliteitscriteria, werd
op 27 juni 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Notificatie aan de Europese Commissie
volgt.
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
In het kader van deze richtlijn, die de lidstaten verplicht om nationale beleidskaders te maken voor
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voor alternatieve brandstoffen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Tommelein

de marktontwikkeling van milieuvriendelijke energie/brandstoffen voor voertuigen en de
bijbehorende infrastructuur, keurde de Vlaamse Regering op 18 september 2015 de conceptnota
'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.
Op 13 april 2016 werd het besluit 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,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 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.
Op 1 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit betreffende de subsidiëring
van projecten ter uitvoering van het actieplan ‘Clean Power for Transport’ voor de tweede maal
principieel goed met het oog op de adviesaanvraag aan de Raad van State.

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

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
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overplaatsing
onderneming

binnen

Beleidsdomein(en):
WVG, DKB

een

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Crevits,

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 adviesaanvraag aan 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, 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.
Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
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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, 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.
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 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, 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.
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 voorontwerp van
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belastinggebied

decreet wordt voorbereid door de administratie.

Beleidsdomein(en): FB
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. Het ministerieel besluit werd ondertekend 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 betreffende het officiële etiket van
verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten. Er werd advies ontvangen van de Permanente
Beleidsdomein(en): LV
Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en van de Inspectie
Minister(s): Schauvliege
Financiën over het voorontwerp van ministerieel besluit. Het advies van de Raad van State zal
worden aangevraagd.
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.
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Minister(s): Weyts
RL: 2014/52/EU

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

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten
De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april
Beleidsdomein(en): LNE
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
Minister(s): Schauvliege
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 1 juli 2016 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Daarnaast is er ook nog een
wijziging nodig aan het besluit van de Vlaamse Regering met de lijst van categorieën van
projecten, die aan milieueffectenbeoordeling kunnen onderworpen worden.
RL: 2014/45/EU

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

Naam: periodieke technische
controle van motorvoertuigen
en aanhangwagens
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
Zeven 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 20/06/2016: bijkomende reactie op IGS werd verzonden
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.
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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 10 juni 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op
adviesaanvraag 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 adviesaanvraag aan 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
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LNE, CJSM
Minister(s): Homans,
Tommelein, Gatz
Richtlijn: 2014/61/EU

van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
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
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om het gebouwenpark grondig te renoveren. Stakeholdersoverleg over de langetermijn-renovatiestrategie van
het gebouwenpark werd gevoerd op 11 juni 2013 en gevolgd door een informatiesessie op 23 september 2013. De
langetermijnstrategie werd op 5 mei 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 52663).
Artikel 5 legt aan de lidstaten een renovatieverplichting voor overheidsgebouwen op. De Vlaamse Regering heeft
een nota, in verband met toepassingsgebied en aanmelding van alternatieve benadering, goedgekeurd op 13
december 2013. Dit werd bij de Europese Commissie aangemeld op 13 januari 2014 (MNE (2014) 50213).
Artikel 7 verplicht lidstaten tot een efficiëntieverbetering van 1,5% per jaar tussen 2014 en 2020, en vertaalt dit in
een cumulatief doel voor energiebesparingen. Er werd een mededeling aan de Vlaamse Regering voorbereid in
verband met aanmelding alternatieve benadering. De Vlaamse Regering nam op 22 november 2013 akte van de
mededeling. Aanmelding bij de Europese Commissie is gebeurd op 10 december 2013 (MNE (2013) 59604);
Voor de omzetting van artikel 8 in verband met energieaudits en energiebeheerssystemen, werd een tekst
opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein 2013). Het besluit werd op 24 september 2014
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 25 september 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE
(2014) 55590).
Artikel 14 legt verplichtingen op voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling, warmtenetten en benutting
van restwarmte. Voor de omzetting van dit artikel werd een tekst in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein
2013). Het besluit werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 september 2014
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
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(2014) 53167, MNE (2014) 53168, MNE (2014) 53169, MNE (2014) 53170, MNE (2014) 53171, MNE (2014) 53172, MNE (2014)
53173, MNE (2014) 53174, MNE (2014) 53175, MNE (2014) 53176, MNE (2014) 53177, MNE (2014) 53178, MNE (2014) 53179,
MNE (2014) 53180, MNE (2014) 53182, MNE (2014) 53183, MNE (2014) 53184, MNE (2014) 53185, MNE (2014) 53187, MNE
(2014) 53189, MNE (2014) 53192, MNE (2014) 53193, MNE (2014) 53230, MNE (2014) 53367, MNE (2014) 53369, MNE (2014)
53371, MNE (2014) 53374, MNE (2014) 53375.
De bevestigende verklaring van volledigheid van omzetting dateert van 24 november 2014 (met name in de brief
op het antwoord op de ingebrekestelling, waaraan ook een omzettingstabel werd gehecht). De aanvullende
modaliteiten voor de kostenbatenanalyses (artikel 14) worden geacht te behoren tot de uitvoeringsfase en niet
tot de primaire wetgevende omzetting. Derhalve is eigenlijk sinds 25/9/2014 (datum van notificatie van laatste
besluit van de Vlaamse regering) voldaan aan de notificatieplicht bepaald in artikel 28 van de Richtlijn.
Over de omzetting van artikel 6 (overheidsopdrachten) verschillen de interpretaties op verschillende Belgische
bevoegdheidsniveaus. De Vlaamse regering is van oordeel dat in de huidige stand van rechtspraak en rechtsleer
de op gebied van algemene regels inzake overheidsopdrachten de omzetting van de bepalingen niet zomaar
door Vlaanderen kan gebeuren. De aangenomen wetswijziging in dat verband moet daarom geamendeerd
worden ten einde deze bepalingen op alle aanbestedende overheden te laten slaan. Vlaanderen verschilt van
mening met de federale overheid over de reikwijdte en toepassing van artikel 6. Volgens de federale overheid
volstaat het dat de Gewesten en Gemeenschappen een circulaire rondsturen om de in de federale wetgeving
vastgelegde regels aangaande overheidsopdrachten van toepassing te maken. De Vlaamse Regering is echter de
mening toegedaan dat het onwettig is om via omzendbrief reglementaire bepalingen uit te vaardigen (cf.
rechtspraak van de Raad van State). De Bijzondere Wet over de Hervorming der Instellingen wijst het vaststellen
van algemene regels inzake overheidsopdrachten ook aan de federale overheid aan.
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.
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Nr: 2014/0017

Fase 3: MROA (10/12/2015)

Naam: bestrijding van seksueel 10/02/2016: antwoord op MROA werd verzonden
misbruik en seksuele uitbuiting De Europese Commissie stelt dat onder andere artikel 18, lid 3 (algemene bepalingen inzake bijstand aan en
van kinderen
ondersteuning en bescherming van kindslachtoffers) niet zijn omgezet. De FOD Justitie coördineert het Belgische
Beleidsdomein(en): WVG
antwoord op het MROA.
Minister(s): Vandeurzen
Richtlijn: 2011/93/EU

Nr: 2015/0249
Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 104/103/EU

Er werd gemeld dat het Agentschap Jongerenwelzijn in de praktijk geen controle naar leeftijd uitvoert omdat dit
niet mag. Wanneer een jongere als minderjarig wordt aangemeld dan zal deze dus de nodige bijstand en
ondersteuning krijgen. Dit wil dus zeggen dat er impliciet uit de wet kan worden afgeleid dat de groep waarover
het gaat in artikel 18, lid 3 van de richtlijn voldoende bijstand en ondersteuning krijgt, totdat er een bericht
komt dat deze jongere niet minderjarig is.
Fase 2: MROA (26/05/2016)
vervoer 26/07/2016: deadline voor antwoord op MROA
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.
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FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

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

Naam:
aanvraagprocedure Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
gecombineerde
vergunning 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
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 adviesaanvraag aan 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
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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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