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) – juli / augustus 2016
In deze mededeling aan de Vlaamse Regering wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen
relevante ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maanden juli en augustus
2016.
Daarbij wordt zowel 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 in de nota aan de Vlaamse Regering over het
werkprogramma van de Europese Commissie 2016 (VR 2016 2901 DOC.0052/1BIS) als prioritair voor
Vlaanderen werden geïdentificeerd (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 – prioritair voor Vlaanderen “Pakket Energie-unie”
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
6-8 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)
Raad Economische en financiële zaken
Informele Raad Werkgelegenheid,
Sociaal beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Vlaams Gewest
Federaal
Federaal

Federaal
n.v.t.
Vlaams Gewest

Vlaams Gewest
Federaal

Federaal
Vlaams Gewest

Federaal
Federaal

n.v.t.

17-18 juli
18 juli

Raad Buitenlandse zaken
Raad Landbouw en Visserij

Federaal

18-19 juli

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

Interne markt: Federaal
Industrie: Waals Gewest
Onderzoek: Brussels

Informele Raad Algemene zaken

Hoofdstedelijk Gewest
Federaal

11 juli
11 juli
11-12 juli
11-12 juli
12-13 juli

12 juli
14-15 juli

24-25 juli

Landbouw: federaal
Visserij: Vlaams Gewest

Werk/sociaal: Vlaams
Gewest/Vlaamse
Gemeenschap
Gezondheid: Franse
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
n.v.t.
Landbouw:
Vlaams/Waals Gewest
(roterend)
Interne markt: Waals
Gewest
Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal
n.v.t.
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2. Algemene ontwikkelingen op de Europese scene
2.1.

Informele Raad Algemene Zaken van 24 en 25 juli 2016

Op 24 en 25 juli 2016 vond te Bratislava een informele vergadering van de Raad Algemene Zaken
plaats onder Slovaaks voorzitterschap. België werd vertegenwoordigd door minister van Buitenlandse
Zaken Didier Reynders.
Het Slovaakse voorzitterschap presenteerde de EU-prioriteiten voor de komende zes maanden.
Belangrijke prioriteiten in het Slovaaks voorzitterschapsprogramma zijn: (1) het tegengaan van de
fragmentatie van de EU, (2) de EU dichter bij de burger brengen door middel van concrete resultaten
en (3) vooruitgang boeken in de uitbreidingsonderhandelingen met de Westelijke Balkan-landen.
De ministers bespraken de uitvoering van de strategische agenda van de EU, zoals vastgelegd door
de Europese Raad in juni 2014. Ze wisselden ook van gedachten over manieren waarop de Europese
burger beter kan worden ingelicht over de EU. De sterke link tussen beide thema’s werd benadrukt.
Het voorzitterschap stelde dat het Brexit-referendum aantoonde dat steun voor de EU niet als een
evidentie mag worden beschouwd. De relevantie van de EU voor de burger hangt nauw samen met
de mate waarin zij tastbare resultaten kan afleveren.
België wees op de verantwoordelijkheid van lidstaten in de communicatie over de EU. Het stelde dat
de lidstaten ten aanzien van hun eigen publiek nog te vaak de EU met de vinger wijzen voor
onpopulaire maatregelen, terwijl ze deze maatregelen vaak mee hebben goedgekeurd. Daarnaast
meende België dat ook een mentaliteitswijziging moet worden bewerkstelligd.
De lidstaten, waaronder België, waren het erover eens dat de vijf prioriteiten van de strategische
agenda behouden moeten blijven, maar dat in de huidige context een grotere nadruk moet worden
gelegd op groei en banen enerzijds en veiligheid en rechtvaardigheid, inclusief migratie, anderzijds.
Inzake groei en banen waren de meeste lidstaten het erover eens dat werk moet worden gemaakt
van investeringsvriendelijke maatregelen, de strijd tegen jeugdwerkloosheid en de voltooiing van de
interne markt. Een aantal lidstaten riepen op tot de verdere verdieping van de EMU. Anderen legden
dan weer de klemtoon op het vrij verkeer van personen. Veel lidstaten benadrukten de noodzaak om
de baten van de interne markt op een eerlijke manier te verdelen en ervoor te zorgen dat zij een
gelijk speelvlak biedt, onder meer door oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan.
Met betrekking tot vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid wezen veel lidstaten erop dat door de
gewijzigde veiligheids- en migratiecontext de lidstaten op deze gebieden nauwer moeten
samenwerken en een grotere solidariteit moeten betonen.
Alle lidstaten waren het erover eens dat de fragmentatie van de EU vermeden dient te worden.
De Visegrad-landen pleitten voor een meer intergouvernementele aanpak. De meeste andere lidstaten
konden zich vinden in de huidige institutionele opzet, maar waren het er wel over eens dat het
functioneren van de EU verbeterd kan worden.
In de marge van de informele vergadering van de Raad Algemene Zaken spraken het voorzitterschap
en de Commissie met de kandidaat-lidstaten. Het voorzitterschap en de Commissie benadrukten dat
zij verder werk moeten maken van hervormingen. Ten aanzien van Turkije toonden zij zich verheugd
dat de couppoging verijdeld werd. Wel herhaalden zij de EU-boodschap dat de coup geen excuus mag
zijn om de democratie en de rechtsstaat onder druk te zetten.
2.2.

Aspecten van het extern beleid van de EU
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A.

Ontwikkelingssamenwerking

Gezamenlijke Mededeling Hoge Vertegenwoordiger en Commissie over veiligheid en
ontwikkeling
Op 5 juli 2016 legden de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie een gezamenlijke
mededeling neer over EU-steun voor de hervorming van de veiligheidssector in partnerlanden. De
mededeling vergezelt een voorstel tot wijziging van de verordening betreffende het Instrument voor
Stabiliteit en Vrede, dat financiële steun verleent aan ontwikkelingslanden en andere partners ter
bevordering van vrede, stabiliteit en (menselijke) veiligheid, die allen randvoorwaarden zijn voor
duurzame ontwikkeling. Activiteiten gefinancierd onder deze verordening dienen bij te dragen tot de
verwezenlijking van duurzame ontwikkelingsdoelstelling 16 betreffende vrede en justitie in de context
van de 2030 Agenda. Het voorstel tot wijziging dient ook te worden gelezen in de context van de
omvattende benadering inzake externe conflicten en crisissen die de EU sinds 2013 nastreeft en de
Europese Agenda inzake veiligheid van 2015. De vernieuwde verordening moet het mogelijk maken
om capaciteitsopbouw aan alle veiligheidsactoren te geven, inclusief militaire actoren. Het voorstel
benadrukt dat steun aan de militaire sector enkel in uitzonderlijke en zeer stringente
omstandigheden.
B.

Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid

Algemene strategie voor de Europese Unie op het gebied van het buitenlands en
veiligheidsbeleid - Global Strategy
Tijdens de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2016 hielden de
buitenlandministers een eerste verkennende debat over de Global Strategy.
Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken gaf Hoge Vertegenwoordiger Mogherini aan dat dat ze in de
herfst van 2016 de Raad Buitenlandse Zaken opnieuw zou vatten met een voorstel van planning van
de opvolging en operationalisering van de Global Strategy. Het Gemeenschappelijke Veiligheids- en
Defensiebeleid, beleidscoherentie, de link tussen veiligheid, duurzame ontwikkeling en migratie en de
link tussen humanitaire hulp en ontwikkeling zouden aan bod komen.
Samenwerking met NAVO
Op 8 en 9 juli organiseerde Polen de tweejaarlijkse NAVO-top. De gesprekken gingen vooral over het
brengen van stabiliteit in het oosten en het zuiden, en over Afghanistan. Donald Tusk, de voorzitter
van de Europese Raad, Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, en Federica
Mogherini, de hoge vertegenwoordiger, vertegenwoordigden de Europese Unie op de top. In de marge
van de top hadden voorzitter Donald Tusk en voorzitter Jean-Claude Juncker een ontmoeting met de
Amerikaanse president Barack Obama als leiders van de EU en de VS. De EU en de NAVO
ondertekenden een gezamenlijke verklaring over een nauwere en praktische samenwerking op een
aantal gebieden, waaronder:







het tegengaan van hybride dreigingen, onder meer door de ontwikkeling van
gecoördineerde procedures
operationele samenwerking op zee en inzake migratie
coördinatie op het gebied van cyberbeveiliging en defensie
ontwikkeling van coherente, complementaire en interoperabele defensievermogens
versterking van de defensie-industrie en van defensieonderzoek
meer coördinatie in verband met oefeningen
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opbouw van de defensie- en veiligheidsvermogens van de partners in het oosten en het
zuiden

China
Op 12 en 13 juli 2016 vond te Beijing de achttiende top plaats in de context van het strategisch
partnerschap tussen China en de EU. De onderhandelingen betreffende een investeringsakkoord
stonden op het programma. Beide partners ondertekenden een routekaart inzake energie. In het
najaar volgt een dialoog over mensenrechten. Naar aanleiding van het arrest van het Internationaal
Hof van Justitie in het territoriaal geschil tussen China en de Filippijnen zette de EU het respect van
internationale rechtsregels op de agenda. Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk en Europese
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vertegenwoordigden de EU tijdens de top. In de marge van
de top spraken zij premier Li Keqiang aan over het probleem van de Chinese overproductie van staal.
Beiden waren van mening dat China haar staalproductie gevoelig moet terugschroeven.
Op 18 juli 2016 bespraken de buitenlandministers de relaties van de EU met China en keurden ze
raadsconclusies goed over de EU-China-strategie voor de komende jaren. In juni 2016 hadden de Hoge
Vertegenwoordiger en de Europese Commissie hierover een Gezamenlijke Mededeling aangenomen.
ASEM-top
Op 15 en 16 juli 2016 vond te Ulam Bator de elfde top van de Azië-Europa-meeting (ASEM) plaats. Dit
forum werd in 1996 opgezet als een platform voor dialoog en samenwerking. Voor de EU namen
Europese Raadsvoorzitter Tusk, Commissievoorzitter Juncker en Hoge Vertegenwoordiger Mogherini
deel aan de top.
De top was gewijd aan de toekomst van ASEM. Connectiviteit was het dominante thema. Alle partijen
waren het erover eens dat hun partnerschap meer multidimensionaal moest zijn, gefocust op burgers
en tastbare resultaten. Digitale connectiviteit kreeg bijzondere aandacht.
Ook de staat van de wereldeconomie werd besproken. Tijdens de top bevestigden alle partijen dat
zij voort zouden inzetten op interregionale handel en investeringen.
Een derde cluster van thema’s vond plaats onder de noemer “bestaande en opkomende uitdagingen
voor vrede, veiligheid, stabiliteit en duurzame ontwikkeling”. In het bijzonder de strijd tegen
terrorisme en gewelddadig extremisme, migratie en de vluchtelingencrisis werden besproken.
Tot slot bespraken de partijen de 2030 agenda en het klimaatakkoord en hoe ze hieraan uitvoering
kunnen geven via interregionale samenwerking.
Turkije
Tijdens de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van 17-18 juli 2016 bespraken de
buitenlandministers de situatie in Turkije na de gefaalde couppoging in de nacht van 15-16 juli 2016.
In de raadsconclusies veroordeelden de buitenlandministers de couppoging. Tegelijk riepen ze de
Turkse regering op om ervoor te zorgen dat de Turkse grondwet en de beginselen van de rechtsstaat
zouden worden gerespecteerd. De buitenlandministers herinnerden de Turkse regering eraan dat het
respect voor democratie, mensenrechten en grondrechten, inclusief het verbod op de doodstraf, een
essentieel element vormt van het communautair acquis.
Jordanië
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Op 20 juli 2016 vond te Amman de tiende vergadering van het associatiecomité EU-Jordanië plaats.
Het was de gelegenheid voor beide partners om de pols te nemen van hun bilaterale samenwerking
op politiek, veiligheids- en handelsvlak. In de marge van de vergadering stemde de EU in met een
versoepeling van de oorsprongsregels voor de invoer van Tunesische producten. Deze steun komt
bovenop de financiële hulp en technische assistentie waarvan Jordanië al geniet. Met deze maatregel
wenst de EU economische groei en jobs in Jordanië te stimuleren. Dit moet de Jordaanse economie
in staat stellen om de vele Syrische vluchtelingen in Jordanië beter te integreren.
De partners wisselden gedachten uit over de prioriteiten voor de komende jaren. Het belang van
economische en politieke hervormingen werd bevestigd. Beide partners waren het er over eens dat
de politieke dialoog en samenwerking meer aandacht moeten besteden aan de thema’s veiligheid,
mobiliteit en de strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme. Hieromtrent voorzien beide
partners het sluiten van een compact, in lijn met de krachtlijnen van de gezamenlijke mededeling die
de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger in juni 2016 aannamen hierover.
Servië
Op 18 juli 2016 vond de derde ministeriële conferentie van de EU-Servië-associatie plaats. Tijdens deze
conferentie werden de onderhandelingen geopend over twee hoofdstukken in de
uitbreidingsonderhandelingen; met name hoofdstuk 23 inzake de rechterlijke macht en grondrechten
en hoofdstuk 24 betreffende justitie, vrijheid en veiligheid. Tot nu toe werden vier van de vijfendertig
hoofdstukken geopend. Aan EU-zijde werd de delegatie geleid door Commissaris Hahn en het
Slovaakse voorzitterschap.
Rusland/ Oekraïne
Op 1 juli 2016 besloot de Raad om de economische sancties ten aanzien van Rusland te verlengen tot
31 januari 2017 omdat Rusland het Minsk-protocol niet naleeft. In de loop van augustus 2016 liepen
de spanningen tussen Rusland en Oekraïne verder op. Rusland beschuldigde Oekraïne van in zijn
ogen illegale activiteiten op de illegaal geannexeerde Krim. In reactie hierop zou Rusland rakketten
geplaatst hebben op het schiereiland en zijn militaire aanwezigheid aan de Russisch-Oekraïense grens
hebben versterkt. In oostelijk Oekraïne blijft de situatie eveneens gespannen. Volgens de
monitoringsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) wordt het
staakt-het-vuren bijna dagelijks geschonden. Vooral de separatisten verhinderen de OVSE toegang tot
delen van het gebied, zodat ze niet kan nagaan of de zware wapens daadwerkelijk werden
teruggetrokken conform gemaakte afspraken.
Oostelijk Nabuurschap
Op 1 juli 2016 traden de respectievelijke Associatieovereenkomsten met Georgië en Moldavië definitief
in werking. De overeenkomsten beogen om de politieke en economische relaties tussen de EU en
beide landen te verdiepen. Diepe en omvattende vrijhandelsakkoorden (DCFTAs) moeten de
geleidelijke integratie in de Eenheidsmarkt van de EU vergemakkelijken.
C.

Handel

CETA
De Europese Commissie heeft de Raad drie voorstellen in verband met het CETA (Comprehensive
Economic & Trade Agreement) voorgelegd. Het eerste voorstel betreft het vaststellen van het afsluiten
van de onderhandeling. Het tweede betreft het voorstel tot ondertekening van de tekst en het derde
voorstel betreft de voorlopige tenuitvoerlegging. In het voorstel van ondertekening stelt de Europese
Commissie voor dat het om een gemengd akkoord gaat, wat inhoudt dat er ook exclusief nationale
bevoegdheden door het akkoord geraakt worden. Om die reden moeten de lidstaten unaniem de
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voorstellen van de Europese Commissie goedkeuren. Dit gebeurt waarschijnlijk eind september.
Nadien moet ook het Europees Parlement zijn goedkeuring geven alvorens een aanname van het
akkoord mogelijk is en er eventueel kan worden overgegaan tot de voorlopige tenuitvoerlegging.
Nadien zal het ratificatieproces van start gaan op het niveau van de lidstaten. Pas wanneer alle
Europese lidstaten hun ratificatieproces succesvol hebben beëindigd, kan CETA definitief in werking
treden.
China
Op 19 juli heeft de EU binnen de WTO formeel overleg met China aangevraagd met betrekking tot de
beperkingen die het land aan de uitvoer van een aantal grondstoffen oplegt. Dit is de eerste stap in
de WTO-geschillenbeslechtingsprocedure. De beperkingen nemen de vorm aan van uitvoerrechten of
uitvoercontingenten. Volgens de EU zijn deze maatregelen in strijd met de algemene WTO-regels en
ook met de specifieke verbintenissen die China in het kader van het protocol over zijn toetreding tot
de WTO op het gebied van uitvoerrechten is aangegaan.
Dergelijke beperkingen leiden ertoe dat bedrijven buiten China minder gemakkelijk toegang tot deze
stoffen krijgen. Dit werkt marktverstorend. Chinese producenten worden bevoordeeld ten koste van
onder meer Europese ondernemingen en consumenten. In de nieuwe zaak worden beperkingen
geviseerd die de uitvoer van koper, lood, talk, tantaal, tin, grafiet, kobalt, chroom, magnesia, antimoon
en indium treft. De laatste zes stoffen behoren tot de twintig stoffen die de EU in 2013 identificeerde
als van wezenlijk belang voor de Europese economie.
Deze zaak is niet de eerste die de EU aanspant tegen Chinese uitvoerbeperkingen. In 2012 en 2014
kreeg de EU al gelijk in rechtszaken over vergelijkbare Chinese maatregelen.
Indonesië
Op 18 juli zette de Raad het licht op groen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en
Indonesië over een uitgebreid economisch partnerschapsakkoord (Comprehensive Economic
Partnership Agreement - CEPA). Deze onderhandelingen vloeien voort uit de gestokte regionale
onderhandelingen met ASEAN die in 2007 werden aangevat. Nadat de EU vaststelde dat er geen
vooruitgang kon worden geboekt in de regionale onderhandelingen besloot ze om op een bilaterale
basis vrijhandelsakkoorden af te sluiten met de ASEAN-leden. Met twee leden, met name Singapore
en Vietnam, zijn de onderhandelingen al afgelopen. Met drie andere ASEAN-landen, Maleisië, de
Filippijnen en Thailand, zijn de onderhandelingen nog lopende. De eerste echte onderhandelingsronde
zal in het najaar van 2016 plaatsvinden.
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3. Verslaggeving vakraden
Hieronder vindt u een overzicht van de vakraadsbijeenkomsten tijdens de maanden juli-augustus
2016.
3.1.

Informele Raad Milieu van 11-12 juli

Deze vergadering vond plaats op 11 en 12 juli 2016 in Bratislava. België werd vertegenwoordigd
door Ambassadeur Willem Van de Voorde voor de leefmilieu/klimaatsessies en door federaal
minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem voor de gezamenlijke sessie
energie/klimaat.
De Informele Raad Milieu werd voorafgegaan door een Ministeriële Conferentie over Water op 11
juli in de voormiddag.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Waterbeheer in de context van een veranderend klimaat

2. Internationale klimaatonderhandelingen
3. Governance en financiering van het EU klimaat- en energiekader 2030
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Uit een reeks presentaties blijkt dat de meer extreme weersomstandigheden die
klimaatverandering met zich meebrengt, zorgen voor meer en langere periodes van
waterschaarste en droogte en meer overstromingen. De Europese Commissie vindt het
belangrijk om water terug hoog op de politieke agenda te brengen.
De Commissie benadrukt het belang van de volledige implementatie van de Kaderrichtlijn
Water (KRLW). De herziening van de KRLW zal binnenkort opgestart worden via
voorbereidende studies en zal in 2019 afgerond worden. De Commissie wil de KRLW in de
eerste plaats consolideren, moderniseren en simplifiëren waar mogelijk. In elk geval zal de
herziening voor de Commissie geen aanleiding geven tot een vertraging van de uitvoering
of een verlaging van de ambitie van de KRLW.
De Commissie wil ook inzetten op meer integratie van water in andere beleidsdomeinen,
waaronder landbouw. Inzake waterschaarste en droogte blijven de inzichten en prioriteiten
voor EU-actie uit eerdere Commissie-mededelingen geldig. De rivierbekkenbeheersplannen
van de tweede generatie zouden beter waterschaarste en droogte in rekening moeten
nemen (via waterbalansen/waterrekeningen, prijszetting, natuurlijke waterretentie,
efficiëntie
en
climate-proof
maatregelen
in
het
maatregelenprogramma).
Rivierbekkenbeheersplannen zijn ook het ideale instrument voor lidstaten om het beleid
rond landgebruik, landbouw en water beter te coördineren. De Commissie zal evalueren of
dit is gebeurd en zal in dialoog gaan met de lidstaten hierover. Ook financiële instrumenten
kunnen nog beter gebruikt worden, zeker op het vlak van plattelandsontwikkelingsfondsen.
Pas als uit de herziening van de KRLW een apart wetgevend instrument rond
waterschaarste en droogte nodig blijkt, kan de Commissie dit overwegen.
In 2017 zal de Commissie werken aan een voorstel over hergebruik van water voor die
lidstaten die dit willen toepassen, op basis van de richtsnoeren uitgewerkt in
samenwerking met het Joint Research Centre. Op lange termijn vindt de Commissie het
beter om te werken op de vraag: meer waterefficiëntie in huishoudens, landbouw, industrie
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en energie. Daarnaast moet er aandacht zijn voor waterretentiemaatregelen, die zo
natuurlijk mogelijk moeten zijn (via zogeheten “groene infrastructuur”).
België wijst onder meer op de nood aan een gedifferentieerde aanpak om in te spelen op
lokale of regionale klimaatscenario’s en wijst bindende kwantitatieve Europees geldende
doelstellingen voor hergebruik van water af. België wijst op het belang van de
betrokkenheid van private actoren om de bodemverharding en bodemafdekking tegen te
gaan en om regenwater op te vangen.
2. Van 7 tot 18 november gaat in Marrakesh de 22ste conferentie van de partijen bij het
UNFCCC door. Op deze conferentie zullen de regels besproken worden die de overeenkomst
van Parijs moeten operationaliseren. De ministers wisselden van gedachten over de rol die
de EU op deze bijeenkomst moet spelen. De lidstaten, inclusief België, waren hierover
eensgezind. Een snelle ratificatie door de lidstaten en door de EU zal van belang zijn om
ervoor te zorgen dat de EU en de lidstaten kunnen deelnemen aan de eerste samenkomst
van de partijen bij de Parijsovereenkomst van zodra de Parijsovereenkomst in werking
treedt. Enkele lidstaten denken al na over opties in het geval het Parijsakkoord sneller dan
verwacht in werking treedt, en de EU het ratificatieproces nog niet afgerond zou hebben.
Ook het concreet maken van de “nationally determined contributions” (de
inspanningsverbintenis van de partijen) zal belangrijk zijn. De Europese bijdrage werd al
eerder vastgelegd door de Europese Raad in oktober 2014 (tegen 2030 een emissiereductie
van 40% in vergelijking met 1990) en de voorstellen rond de herziening van de ETS-richtlijn.
De verdeling van de inspanningen in de non-ETS-sectoren zijn hier een vertaling van. De
EU zal ook een constructieve rol moeten spelen in de voorbereiding van de facil iterende
dialoog in 2018, waarin er een stand van zaken zal worden opgemaakt van de collectieve
ambitie en de voortgang om de in Parijs afgesproken doelstellingen te bereiken. Ten
aanzien van de ontwikkelingslanden moet de EU ontvankelijk blijven voor hun noden
inzake aanpassing aan klimaatsverandering en financiering.
3. In de gezamenlijke sessie van klimaat- en energieministers werd er van gedachten
gewisseld over de governance en financiering van het EU 2030 klimaat- en energiekader.
De lidstaten kijken uit naar de templates voor de nationale geïntegreerde plannen, maar
sommigen vinden de timing van de Commissie (2018) te ambitieus. Er is veel steun voor
regionale samenwerking, België verwijst in deze context naar de reeds bestaande
platformen. Inzake het ETS-innovatiefonds gaan er stemmen op voor een verzekerde
geografische spreiding, en voor het financieren van verschillende technologieën en kleinere
projecten. Inzake het ETS-moderniseringsfonds wensen ontvangende lidstaten als enige
betrokken te zijn bij investeringsbeslissingen. Andere lidstaten, waaronder België, wensen
dit open te breken en wijzen erop dat deze fondsen niet mogen gaan naar kolen-(Belgische
positie) en/of nucleaire centrales.
C. Link met Europa 2020
1.

/

2. /
3. 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. Ondertussen werden Europese doelstellingen voor 2030 vastgelegd .
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D. Link met het Europees Parlement
1.

/

2. Het besluit ter ratificatie van het Parijs Akkoord in naam van de EU moet eerst de
goedkeuring krijgen van het Europees Parlement, alvorens het door de Raad kan worden
aangenomen.
3. /
3.2.

Raad Economische en Financiële Zaken van 12 juli

Deze vergadering vond plaats op 12 juli 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
minister Johan Van Overtveldt.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Europees Semester – landenspecifieke aanbevelingen – formele aanneming

2. Investeringsplan voor Europa – derde pijler - gedachtewisseling
3. Werkprogramma van het Slovaaks voorzitterschap - presentatie
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

De ECOFIN Raad keurde de landenspecifieke aanbevelingen over het economisch en
begrotingsbeleid van de lidstaten goed. Met de formele goedkeuring van deze
aanbevelingen – die in juni door de Europese Raad onderschreven werden – wordt het
Europees Semester 2016 formeel afgesloten. De lidstaten zullen met deze aanbevelingen
rekening dienen te houden bij de opmaak van hun begrotingen voor 2017 en bij beslissingen
inzake structurele hervormingen. De Raad en de Commissie zullen de uitvoering van de
aanbevelingen op de voet volgen.

2. De ministers wisselden van gedachten over de derde pijler van het Investeringsplan voor
de EU, met name het wegwerken van barrières die investeringen hinderen. Commissaris
Dombrovskis wees op het belang van het implementeren van de landenspecifieke
aanbevelingen en op enkele belangrijke initiatieven op EU niveau zoals de
kapitaalmarktenunie. De ministers wisselden verder ook ervaringen uit betreffende
publieke-private samenwerkingen en wezen op het belang van duidelijkheid inzake de
interpretatie van de ESR regels in dit verband. Vlaanderen deelt deze laatste bekommernis
en kijkt dan ook uit naar de richtsnoeren die Eurostat en EPEC gezamenlijk uitwerken en
waarvan de publicatie voorzien is voor september.
3. Het Slovaaks voorzitterschap stelde zijn werkprogramma voor de ECOFIN Raad voor het
komend half jaar voor.
In de komende maanden zal het voorzitterschap bijzondere aandacht besteden aan o.a. de
verdieping van de EMU (o.m. de vereenvoudiging van de implementatie van het budgettair
kader), de evaluatie van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, de
vervollediging van de kapitaalmarktenunie en de bankenunie en de verderzetting van de
strijd tegen belastingfraude- en ontwijking.
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C. Link met Europa 2020
1.

Het Europees Semester is een beleidscyclus met een bestuursmethode voor economische
coördinatie die het mogelijk moet maken de Europa 2020 doelstellingen te bereiken.

2. Het wegwerken van barrières die investeringen hinderen is van cruciaal belang om te
komen tot duurzame groei in de EU.
3. /
3.3.
Informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming
van 14-15 juli
Sessie Werkgelegenheid en Sociale Zaken
Deze vergadering vond plaats op 14 en 15 juli 2016 in Bratislava. België werd vertegenwoordigd
door Olivier Belle, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Het hoofd bieden aan de sociale en technologische uitdagingen in de arbeidswereld

B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Op de agenda van deze Informele Raad stonden de demografische evolutie, migratie en de
digitalisering. Heel wat lidstaten zijn van oordeel dat het potentieel van oudere
werknemers beter moet worden aangeboord. Een aantal maatregelen die ze vooropstellen
of zelf uitvoeren, omvatten onder meer de verlenging van de loopbaan/ de verhoging van
de pensioengerechtigde leeftijd, een actief arbeidsmarktbeleid, financiële stimuli voor
bedrijven bij de aanwerving van oudere werkzoekenden, een verhoogde participatie van
oudere werknemers aan een leven lang leren, een bonus voor mensen die langer werken,
een duidelijker verband tussen bijdragen en uitkeringen, flexibele werkvormen voor oudere
werknemers en arbeidsstandaarden voor oudere werknemers.
Commissaris Thyssen licht een aantal beleidsaspecten toe uit het raadplegingsproces over
de Europese pijler voor sociale rechten. Inzake transities op de arbeidsmarkt streeft de
Commissie naar stabiliteit op sociaal en werkgelegenheidsgebied. De Commissie wil de
dualiteit tussen standaard en niet-standaard banen overstijgen. Inzake de
meeneembaarheid van rechten wil de Commissie een eenvoudig systeem waarbij rekening
wordt gehouden met veranderingen in de loopbaanpatronen. De Commissie wil eveneens
een systeem voor toegang tot en recht op vaardigheden en een leven lang leren.
Tijdens het debat werd er op gewezen dat er manieren zijn om ervoor te zorgen dat de
nieuwe jobs in de digitale werkplekken op een goede manier tot stand komen. Zo kan een
actief beleid ervoor zorgen dat betere werkplekken ongelijkheden terugdringen: er zijn
bijvoorbeeld in de autoassemblage meer vrouwen in de productie dankzij de nieuwe
technologieën.
Onderwijs, opleiding en herscholing moeten de vaardigheden voor de nieuwe banen
bijspijkeren. Er dreigt een polarisatie van de kwalificaties en het afkalven van het aantal
middengeschoolde banen als er niet geageerd wordt. Werknemers moeten hun individuele
inzetbaarheid behouden. Naast de IT-vaardigheden moeten ze de processen overzien en ze
moeten naast sociale vaardigheden een holistische visie hebben. Het recht op kwalificatie
11

moet een grondrecht worden en een werkloosheidsverzekering moet een werkverzekering
worden. Een leerrekening voor de werknemer kan hierbij helpen.
Het Comité voor de Werkgelegenheid ziet positieve zaken bij de effecten van nieuwe
technologieën op de nieuwe vaardigheden en op nieuwe types van arbeidsverhoudingen
en dienstverlening maar waarschuwt tevens voor de risico’s inzake gezondheid, veiligheid,
uitbuiting en arbeidsmarktpolarisatie. De sociale partners zijn de sleutelbelanghebbenden
om nieuwe en creatieve manieren te vinden om het EU sociale model te financieren. Zo
moet er een beter antwoord gevonden worden in een betere convergentie en een bet ere
overdraagbaarheid van arbeids- en sociale rechten over de grenzen van statussen en
arbeidsovereenkomsten heen.
België vindt dat er bijzondere aandacht moet worden geschonken aan digitale
vaardigheden in het onderwijs en bij de permanente bijscholing van werknemers. Zowel
de technologische vaardigheden die worden verworven in de “STEM” studierichtingen als
de mensgerichte vaardigheden zoals communicatie en creativiteit, maken de toekomst uit.
Het is noodzakelijk dat mensen zich in eerste instantie goed in hun vel voelen in de digitale
wereld. 13% van de 16 tot 74 jarigen hebben in België nooit internet gebruikt. De
overheidsdiensten moeten derhalve investeren in de basis digitale vaardigheden die in
België minder hoog liggen dan in de buurlanden. Alternerend leren is een goed middel om
in het bedrijf in aanraking te komen met de digitale werkelijkheid in de wereld van werk.
Automatisering en robotisering kunnen onze economie en maatschappij versterken. Zelfs
al ondergaan onze banen sterke veranderingen, er zullen steeds mensen nodig zijn om onze
economie en ondernemingen draaiend te houden. Daarom moeten deze belangrijke
transformaties een inbedding krijgen in het arbeidsrecht.
Commissaris Thyssen onderstreept het belang van hooggeschoolde mensen in een
veranderende wereld en verwijst naar de nieuwe agenda voor vaardigheden. Digitale
vaardigheden maken integraal deel uit van het EU-beleid. De Commissaris verwijst hierbij
naar de “Digital Skills and Jobs Coalition”, alsook naar de vaardighedengarantie voo r
basisvaardigheden, inclusief digitale vaardigheden. Ze pleit ook voor een nauwe
samenwerking met de bedrijfswereld voor werkplekleren. Verder moet de EU
hooggeschoolde mensen uit derde landen aantrekken, en dus ook zorgen voor de integratie
van vluchtelingen. Vluchtelingen en migranten komen immers met een diversiteit aan
vaardigheden die tot onze economie kunnen bijdragen. Een EU-toolkit om de vaardigheden
van onderdanen uit derde landen te screenen moet dit faciliteren.
Het Comité voor de Werkgelegenheid brengt in dat de technologische evolutie samenvalt
met en ingrijpt op de demografische uitdagingen, met verdere globalisering,
klimaatverandering en beleid om er het hoofd aan te bieden. Dit vereist gelijkaardige
antwoorden vanuit de beleidsmakers inzake werkgelegenheid. Om de transities te
vergemakkelijken, moetde EU trajecten op een slimmere wijze uitstippelen die aangepast
zijn aan de uiteenlopende loopbaantypes van morgen. Er moeten manieren gevonden
worden om het actief arbeidsmarktbeleid efficiënter te maken, en om het arbeidsrecht
dermate aan te passen dat het zowel zekerheid als flexibiliteit biedt aan werknemers en
ondernemingen, niet om de oude privileges te beschermen maar om nieuwe ongelijkheden
te vermijden.
Een dergelijk aan de tijd aangepast kader van flexizekerheid staat vermeld in de
werkgelegenheidsrichtsnoeren en zou ook een kerndeel moeten vormen van een
vooruitziende Sociale Pijler. Net zoals de richtsnoeren zou de Pijler verankerd moeten
worden in het Europees Semester. Het zou aldus zorgen voor een evenwichtige benadering
die convergentie mogelijk maakt terwijl elke lidstaat zijn eigen traject uittekent en de
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gepaste milestones vooropzet. De EU kan technologische evoluties aanmoedigen en sturen
in plaats van deze te ondergaan.
C. Link met Europa 2020
1.

Een aantal elementen uit het debat in de Informele Raad houden verband met de
doelstellingen van de Europa 2020-strategie: de nadruk op opleiding, een leven lang leren,
de ontwikkeling van digitale vaardigheden met het oog op de inzetbaarheid en
aanpasbaarheid, het putten uit het potentieel van migratie, de verlenging van de loopbaan
van oudere werknemers, een efficiënter actief arbeidsmarktbeleid.

D. Link met het Europees Parlement
1.

3.4.

De afgelopen maanden kwamen een aantal topics uit de Informele Raad aan bod in de
besprekingen in het Europees Parlement. De sociale inclusie en integratie van vluchtelingen
op de arbeidsmarkt werd behandeld in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken
van het Europees Parlement op 26 april 2016 en op 30 mei 2016, alsook tijdens de plenaire
zitting van het Europees Parlement op 4 juli 2016. Het actieplan voor de integratie van
onderdanen uit derde landen kwam aan bod tijdens de plenaire zitting van het Europees
parlement op 7 juni 2016 en in de Commissie Justitie en Binnenlandse Zaken op 15 juni 2016.
Werkvoorwaarden en precaire werkgelegenheid, alsook de Europese Pijler voor Sociale
Rechten werden door de Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken behandeld op 1
september 2016. Deze Commissie boog zich over de Digitale Agenda en het verband met
werkgelegenheid en vaardigheden op 15 juni 2015. Er was een uitwisseling tussen EU Commissaris Thyssen en deze Commissie over de nieuwe agenda voor vaardigheden op 18
april 2016.
Raad Landbouw en Visserij van 18 juli

Deze vergadering vond plaats op 18 juli in Brussel. België werd vertegenwoordigd door federaal
minister van Landbouw Willy Borsus.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Marktsituatie en marktmaatregelen

2. GLB-vereenvoudiging: evaluatie van de vergroening
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Ter ondersteuning van de noodlijdende sectoren kondigde commissaris Hogan een nieuw
pakket aan met als belangrijkste onderdelen:



150 miljoen voor de productiebeperking in de zuivel. Landbouwers zullen 14 cent
ontvangen per verminderde liter ten opzichte van de referentieperiode;
350 miljoen voor nationale enveloppes voor het herstel van liquiditeit van de
landbouwers. Er staan wel verbintenissen tegenover, nl het verminderen of
bevriezen van de productie. De focus ligt op de zuivelsector en op kleine
landbouwers. Een nationale top up van 100% is mogelijk.

Hogan voegde nog toe dat er in het kader van de tussentijdse herziening van het Meerjarig
Financieel Kader wijzigingen kunnen komen aan de basisverordeningen onder meer de
introductie van een sectorspecifiek inkomensstabilisatie-instrument. Tot slot was hij
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erkentelijk voor de inspanning van de budgetcommissaris om in deze moeilijke tijden extra
geld vrij te maken voor landbouw.
De lidstaten verwelkomden het pakket al vonden sommigen dat het te laat kwam of dat
het te weinig ambitieus was. Anderen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waren
kritisch over het gebruik van EU-fondsen voor productiebeperking. Zij geven voorkeur aan
de marktoriëntatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De delegaties waren het
erover eens dat het pakket snel en eenvoudig moet geactiveerd worden. Meerdere land en,
waaronder België, vroegen naar extra details. België vroeg samen met andere delegaties
om aandacht voor de problemen in de groenten- en fruitsector.
3. Hogan gaf een korte toelichting van het Staff Working Document over het eerste jaar van de
toepassing van de vergroening. De vergroeningsvereenvoudiging past in het kader van REFIT
en de algemene vereenvoudigingsprioriteit van Hogan. Een evaluatie na één jaar is vroeg.
Bovendien hangt de vergroeningsimpact af van de keuzes van lidstaten. De eerste resultaten
tonen aan dat vergroening werkt. 70% van het akkerland valt onder de
vergroeningsmaatregelen. Op basis van input van lidstaten en stakeholders formuleert de
Commissie een aantal vereenvoudigingsvoorstellen die zich toespitsen op volgende zaken:
 Beter specifiëren wat we verwachten van de landbouwer en de administratie;
 Verwijderen van technische vereisten van de ecologische aandachtsgebieden
(EAG) zonder aan de milieuwinsten te raken;
 Meer flexibiliteit zonder de basisregels te veranderen en tegelijkertijd de
vergroening opvoeren;
 Verdere harmonisatie zoals verbod op pesticides in Ecologisch Aanleggebied
(EAG)
De lidstaten spraken hun steun uit voor veel van de voorstellen, maar sommige werden
kritisch onthaald, vooral de voorstellen die de vergroeningsimpact aanscherpen. Veel
lidstaten zagen het pesticidenverbod op productieve EAG niet zitten. Ze zagen dit niet als
een vereenvoudiging, maar eerder als een aanscherping van de vergroening. België had
opmerkingen bij een paar voorstellen, namelijk de uitbreiding van de braakligging voor
wintergewassen en de aanhoudingsperiode voor groenbedekkers en vanggewassen. Hogan
noteerde de belangrijkste bezwaren en zal hierover reflecteren.
3.5.
Informele Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en
Ruimtevaart) van 18-19 juli
De informele bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen vond plaats op 18 en 19 juli in
Bratislava. Adjunct-Kabinetschef van Waals minister van Economie, Industrie, Innovatie en
DIgitalisering Marcourt, Anne Peeters, vertegenwoordigde België voor het onderdeel Industrie/Interne
Markt en een raadgever van Brussels minister voor Openbare Netheid, Vuilnisophaling en –verwerking,
Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke Sportinfrastructuur en Openbaar Ambt Fadila Laanan
vertegenwoordigde België voor het onderdeel Onderzoek.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Industrie/Interne Markt: Mobiliseren van slimme investeringen voor digitale transformatie

2. Industrie/Interne Markt: Vaardigheden
3. Onderzoek: Steun aan jonge onderzoekers
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4. Onderzoek: ontwikkeling van een Europees Onderzoeks- en Innovatiesysteem voor
innovatieve KMO’s
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Digitale technologieën spelen een aanzienlijke rol in het verhogen van de industriële output
en hebben nog veel potentieel. De grootste kansen voor de EU liggen in het moderniseren
van traditionele industrieën. Dit vergt omvangrijke investeringen. Maar EU-bedrijven lopen
achterop in vergelijking met concurrenten uit de VS, zowel wat betreft bedrijfsinvesteringen
in onderzoek en innovatie als investeringen in ICT.
Het is aan overheden om zowel het regelgevende kader aan te passen zodat het onderzoeksen innovatie-vriendelijk is, als te innoveren in de financiële ondersteuning. De focus moet
verschuiven weg van traditioneel onderzoek en innovatie zodat ook innovatieve producten,
diensten en processen meegenomen worden in de mix. Publiek-private partnerschappen
moeten van publieke investeringen een hefboom voor private investeringen maken en de
samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen versterken.
De Commissie lanceerde eerder dit jaar een initiatief voor het digitaliseren van de industrie
met daarin het idee om een “investment pipeline” op te zetten met nationale en regionale
projecten. Daarnaast bestaat ook een platform voor slimme specialisatie voor industriële
modernisering. Maar er moet ook gewerkt worden aan projecten van gemeenschappelijk
belang. Strategische clusterpartnerschappen vervullen een belangrijke rol.
België onderstreepte tijdens de discussie volgende zaken:
- de modernisering van de industrie zal via digitale middelen gebeuren. Dit vergt
onderzoek en innovatie, levenslang leren en investeringen. Dus toegang tot
risicokapitaal (ook andere lidstaten benadrukten dit, met nadruk op toegang tot
kapitaal andere dan van banken).
- Prioriteiten voor de EU moeten zijn: KMO’s, wegwerken van reglementaire hinderpalen
en de kringloopeconomie.
- Vraaggedreven innovatie is belangrijk.
- Samenwerking tussen de regio’s is belangrijk. Vanguard is een goed voorbeeld. Andere
lidstaten benadrukten dan weer de nood aan samenwerking tussen grote en kleine
bedrijven.

2. De voorbije jaren is de nood aan een reeks nieuwe vaardigheden opgekomen, waaronder
digitale vaardigheden. Vooral de bijna grenzeloze creatie van gegevens vereist specifieke
vaardigheden. Maar ook nieuwe technologiën, zoals 3D-printing, vereist een mix van
vaardigheden zoals machinebouw, materialenwetenschap en 3D-design. Heel wat beroepen
zullen een grote impact kennen van verdere digitalisering. Bovendien is het belangrijk dat
bedrijven zich engageren in open innovatiemodellen en kennisoverdracht, zodat we nieuwe
werkkrachten kunnen uitrusten met de juiste vaardigheden.
Het Slovaakse voorzitterschap vroeg hoe we ons kunnen voorbereiden op de toekomstige
noden inzake vaardigheden, hoe we open innovatie in deze context kunnen aanmoedigen, en
hoe we negatieve gevolgen van de shift in vaardigheden kunnen beperken (en hoe daarbij de
industrie te betrekken).
België onderstreepte tijdens de discussie volgende zaken:
- Belang van integratie van ICT in onderwijs en opleiding. Hierover bestond consensus
met andere lidstaten.
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-

-

Nood aan samenwerking tussen clusteractoren (bedrijven, universiteiten en
onderzoekscentra) op dit gebied. Ook andere lidstaten benadrukten de nood aan
betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Binnen Horizon 2020 meer nadruk leggen op kennistransfer richting de markt.

3. Gezien wetenschap, technologische ontwikkeling en innovatie belangrijk zijn voor de
toekomstige welvaart in de EU zijn ook de nieuwe generatie wetenschappelijke onderzoekers
essentieel. Daarom moeten wetenschappelijke carrières aantrekkelijk worden gemaakt,
moeten onderzoekers in hun eerste jaren worden ondersteund en moeten ze voldoende
carrièremogelijkheden krijgen. De paper verwijst naar recente voortgangsrapporten van COST
(European Cooperation in Science and Technology) waaruit blijkt dat onderzoekers in alle
landen klagen over te beperkte postdoc mogelijkheden. Dit kan zelfs de meest talentvolle
onderzoekers doen afknappen en bemoeilijkt de terugkeer van deze onderzoekers eens ze in
het buitenland gaan werken zijn. Als voorbeelden van EU-initiatieven wordt verwezen naar
EURAXESS, RESAVER, Marie Sklodowska Curie Acties en de nieuwe Vaardighedenagenda van
de EU.
De steun aan jonge onderzoekers vormt een prioriteit voor het Slovaakse voorzitterschap. De
week vóór de informele bijeenkomst van de Raad werd een Bratislava Declaration for Young
Researchers aangenomen. Die werd opgesteld door een groep succesvolle jonge onderzoekers
(samengesteld door het Slovaakse voorzitterschap en de Europese Commissie) en bevat een
reeks verzuchtingen van jonge onderzoekers.
Het Slovaakse voorzitterschap vroeg de deelnemers aan de informele bijeenkomst naar de
belangrijkste hinderpalen en uitdagingen voor jonge onderzoekers alsook mogelijke
oplossingen hiervoor. Daarna werd gepeild naar eventuele maatregelen op EU- en
lidstaatniveau om de carrièrevoorwaarden van jonge onderzoekers te verbeteren.
Het voorzitterschap vroeg ministers naar de voornaamste obstakels en uitdagingen en
manieren om deze aan te pakken. Lidstaten, waaronder België, wezen vooral op:
- een gebrek aan financiering (onderzoekers zijn continu op zoek – eventueel bekijken
wat de privésector hier kan betekenen door meer “osmose” tussen academische
wereld en bedrijfswereld te creëren),
- een gebrek aan stabiele carrières,
- de noodzaak om mobiliteit van onderzoekers te verbeteren (zowel internationaal als
intersectoraal via meer informatie en meer eenvoudige toegang tot beurzen,
EURAXESS, stimuleren van brain circulation etc.),
- het belang van netwerkvorming,
- het promoten van mentoring-initiatieven,
- het opzetten van sensibiliseringscampagnes en
- het bestrijden van de genderkloof.
De resultaten van de discussie zullen worden gebruikt als basis voor het opstellen van
Raadsconclusies die op de Raad van november zullen worden aangenomen.
4. Ondanks sterke wetenschappelijke roots, heeft de EU nog een gebrek aan innovatieve KMOs.
Nochtans zijn deze KMOs essentieel voor de productiviteit, de groei en duurzame,
kwaliteitsvolle werkgelegenheid. Ondanks initiatieven om onder meer de interne markt te
versterken, blijft de EU relatief zwak scoren op het gebied van start-ups en vooral scale-ups
die nieuwe markten creëren met disruptieve doorbraakinnovaties (bijvoorbeeld in de
deeleconomie). Eén van de nieuwe ideeën die momenteel in ontwikkeling is, is het idee van
een European Innovation Council.
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Het Slovaakse voorzitterschap vroeg de deelnemers op welke elementen de focus van de
inspanningen op EU- en lidstaatniveau moet liggen om het innovatie-ecosysteem te
verbeteren voor innovatieve en snelgroeiende KMO’s en hoe de banden met het publieke
onderzoekssysteem kunnen worden verbeterd. Daarnaast vroeg het Slovaakse voorzitterschap
naar mogelijke maatregelen om de kadervoorwaarden voor radicale innovatie te verbeteren.
Lidstaten, waaronder België, benadrukten onder meer:
- toegang tot risicokapitaal,
- het koppelen van de regionale ecosystemen op EU-niveau (met een centrale rol voor
clusters),
- nauwe samenwerking tussen wetenschappelijke wereld en bedrijfswereld
- vereenvoudiging van het financieringslandschap en
- het aanbod van vaardigheden afstemmen op de vraag.
C. Link met Europa 2020
De punten 1, 2 en 4 houden (on)rechtstreeks verband met de Europa 2020-strategie aangezien zij
allen in het teken van groei en werkgelegenheid staan.
D. Link met het Europees Parlement
Er zijn geen directe verbanden met het Europees Parlement.
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4. EU-agenda voor de maand september
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de Europese ministerraden die op de agenda staan
tijdens de maand september 2016.
Datum
9 september
9-10 september
12-13 september

12 september

19-20
september
20 september
21-22
september
22-23
september
26 september
26-27
september
28-29
september
29 september
30 september

Raadsbijeenkomst
Eurogroep
Informele Raad Economische
en financiële zaken
Informele Raad Landbouw en
Visserij

Woordvoerder
Federaal
Federaal

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

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

Gewest (roterend)
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Raad Algemene zaken
Ministeriële ontmoeting COST
(European Cooperation in
Science and Technology)
Informele Raad Buitenlandse
zaken (Handel)
Raad Justitie en Binnenlandse
zaken (poss.)
Informele Raad Defensie

Federaal
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal

n.v.t.
Federaal

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Digitale Assemblee 2016

Federaal

n.v.t.

Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie)
Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek)

Waals Gewest

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal

Informele Raad Buitenlandse
zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Prague Process (migratie)

n.v.t.
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5. Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie – prioritair voor Vlaanderen
“Pakket Energie-unie”
Op 20 juli publiceerde de Commissie haar voorstel voor “effort sharing regulation” en een voorstel
inzake de landgebruiksector in de klimaatinspanningen.
Beide voorstellen vallen in het
werkprogramma van de Commissie 2016 onder het pakket energie-unie, een voor Vlaanderen
prioritair Europees dossier. Over deze initiatieven zal gerapporteerd worden in de Maandelijkse
Mededeling van september, zodra de eerste politieke standpunten bekend zijn.
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6. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 juli en 31 augustus 2016 werden 3 voorstellen van richtlijn aangenomen. Zie bijlage 1.

7. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 juli en 31 augustus 2016 werden 5 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 december 20161

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

Vlaams scorebord van juni 20172

Het Vlaams scorebord van juni 2017 omvat 12 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de
Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan Vlaanderen er al 1 heeft omgezet.
C.

Vlaams scorebord van december 20173

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 2 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting
in de Vlaamse rechtsorde vereist is.

8.2.
1

2

3

Overige Vlaamse omzettingsdossiers

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.
Het Vlaams scorebord van december 2017 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne
markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2017. Dat laatste is een overzicht van de “interne markt”
richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2017 en waarvoor de integrale
omzetting moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 11 december 2017.
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Er zijn momenteel 2 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te
worden omgezet. Zie bijlage 3.
8.3.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid was in augustus 2016 gevat door 12 inbreukdossiers. Zie bijlage 4.
7 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
5 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen
en andere bronnen van het Europees recht
Overzichtstabel - stand van de procedure:
Stand van de 31.08
2015
procedure
Ingebrekestellingen
Met
redenen
omklede
adviezen
Dagvaardingen
Eerste
veroordeling
door het Hof
van Justitie
Ingebrekestellingen na
een
eerste
veroordeling
Dagvaardingen
na een eerste
veroordeling
Tweede
veroordeling
door het Hof
van Justitie
Totaal aantal
inbreukdossiers

30.09
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

31.08
2016

5

5

4

5

4

5

4

5

5

4

4

6

2

2

3

2

4

4

4

5

5

6

5

4

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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

0

9

9

9

10

11

11

10

12

12

12

11

12

Geert BOURGEOIS
Minister-president van de Vlaamse Regering,
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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Bijlage 1: Drie voorstellen van richtlijn en vijf aangenomen richtlijnen
VOORSTEL VAN RICHTLIJN
Dossier
Inhoud
Voorstel: COM(2016)0450
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849
Naam: voorkoming vh inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering
gebruik van het financiële en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG
stelsel voor witwassen van
geld
of
terrorismefinanciering
Voorstel: COM(2016)0452
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot
Naam: toegang tot anti- antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten
witwasinlichtingen door
belastingautoriteiten
Voorstel: COM(2016)0465
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van normen voor de opvang
Naam: vaststelling van van verzoekers om internationale bescherming
normen voor de opvang
van
verzoekers
om
internationale
bescherming
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AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier
RL: (EU) 2016/1065
Naam: behandeling van vouchers
RL: (EU) 2016/1106
Naam: rijbewijs
RL: (EU) 2016/1148
Naam: beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie
RL: (EU) 2016/1164
Naam: regels ter bestrijding van
belastingontwijkingspraktijken
RL: (EU) 2016/1214
Naam: normen en specificaties
betreffende
kwaliteitszorgsystemen
voor bloedinstellingen

[4]

Inhoud
Richtlijn (EU) 2016/1065 van de Raad van 27 juni 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG
wat de behandeling van vouchers betreft

Termijn[4]
31-12-2018

Richtlijn (EU) 2016/1106 van de Commissie van 7 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 1-1-2018
2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs
Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende 9-5-2018
maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie
Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding 31-12-2018
van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de
interne markt
Richtlijn (EU) 2016/1214 van de Commissie van 25 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 15-2-2018
2005/62/EG wat betreft normen en specificaties betreffende kwaliteitszorgsystemen voor
bloedinstellingen

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 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 bij
Beleidsdomein(en): LV
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
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Beleidsdomein(en): iV
Minister(s): Bourgeois

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

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

Vlaanderen richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in nationale regelgeving. Richtlijn
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
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.
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, en op 13 juli 2016 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016)54802 en MNE
(2016)54803.
Richtlijn 2014/99/EU van de Commissie van 21 oktober 2014 tot wijziging, met het oog op aanpassing 12-05-2016
aan de technische vooruitgang, van richtlijn 2009/126/EG inzake fase II-benzinedampterugwinning
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 26 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 29 augustus 2016
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genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
(2016) 55511.
RL: 2014/103/EU
Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

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

RL: 2014/61/EU

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 ontwerpbesluit 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 15 juli 2016 definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering (na bevraging van de federale overheid en de andere
gewesten over het voorontwerp van besluit via het overlegcomité van 6 juli 2016). Het besluit werd
op 29 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 30 augustus 2016 genotificeerd
aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55561.

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG 18-11-2015
en van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoringen 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 voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet
van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en
de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum werd op 8 juli 2016 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter 01-01-2016
verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid
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Naam: aanleg elektronische Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw
communicatienetwerken
met van snelle elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken
hoge snelheid
door de toegang tot de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Beleidsdomeinen:
LNE, CJSM

DKB,

MOW, 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
Weyts, infrastructuur, maar ook bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de
civiele werken en de toegang tot de fysieke binnenhuisinfrastructuur. Op 6 juli 2016 werd hiertoe
een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd door het overlegcomité.

Minister(s): Homans,
Tommelein, Gatz

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. In het najaar van 2016 zal 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) nr.
administratieve samenwerking 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.
Crevits,
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 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op advies van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen (SERV). Het advies van de SERV werd ontvangen, het advies van
de Raad van State werd aangevraagd.

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts

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
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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 bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het ontwerpbesluit
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 15 juli 2016 definitief goedgekeurd door
de Vlaamse Regering en op 5 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Notificatie aan
de Europese Commissie volgt.
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. Het ontwerp van ministerieel besluit ligt momenteel ter advies voor bij de Raad
van State.
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: 2014/101/EU
Naam: waterbeleid
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG 20-05-2016
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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RL: (EU) 2015/1127
Naam: afvalstoffen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 31-07-2016
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van
een aantal richtlijnen
De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het
duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het voorontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen werd op 8 juli 2016 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.

RL: 2014/94/EU

Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de 18-11-2016
Naam: uitrol van infrastructuur uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
voor alternatieve brandstoffen
In het kader van deze richtlijn, die de lidstaten verplicht om nationale beleidskaders te maken voor
de marktontwikkeling van milieuvriendelijke energie/brandstoffen voor voertuigen en de
Beleidsdomein(en): LNE
bijbehorende infrastructuur, keurde de Vlaamse Regering op 18 september 2015 de conceptnota
Minister(s): Tommelein
'Clean power for transport' goed. Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering het bijbehorende
Actieplan ‘Clean power for transport’ goed. Dit is een verdere uitwerking van de conceptnota ‘Clean
power for transport’ dat ook de omzetting van de richtlijn vastlegt. Het actieplan is in de eerste
plaats gericht op een doorbraak voor elektrische voertuigen en biedt daarnaast kansen aan voer- en
vaartuigen op aardgas en aan walstroom.
Op 14 januari 2016 werd het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het
energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft de invoering van een premie voor zero-emissie
voertuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
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
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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

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

Naam: verbruik van lichte plastic
draagtassen
De omzetting wordt voorbereid.
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Vlaams scorebord van juni 2017
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn
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RL: (EU) 2016/0011

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 van Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad 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 handel
Beleidsdomein(en): LV
in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Het ministerieel besluit
Minister(s): Schauvliege
werd op 6 juli 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 8 juli 2016 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54695.

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 op 8 juli 2016 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV

Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de voorschriften 31-12-2016
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
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Minister(s): Schauvliege

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. Het ministerieel besluit
werd vervolgens ondertekend door de minister. Publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie
aan de Europese Commissie volgen.

RL: 2014/97/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de
gemeenschappelijke lijst van rassen

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

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. Het ministerieel besluit werd vervolgens
ondertekend 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. Het ministerieel besluit werd vervolgens ondertekend door
de minister. Publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.
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RL: (EU) 2015/1480
Naam: luchtkwaliteit
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2015/1480 van de Commissie van 28 augustus 2015 tot wijziging van diverse bijlagen 31-12-2016
bij de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de regels betreffende de referentiemethoden, de validatie van gegevens en de locatie
van de bemonsteringspunten voor de beoordeling van de luchtkwaliteit
De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
besluiten inzake leefmilieu. 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 wat 31-12-2016
Naam: verplichte automatische 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 decreet
belastinggebied
houdende diverse fiscale bepalingen werd op 15 juli 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en eventuele adviesaanvraag aan de
Beleidsdomein(en): FB
Raad van State.
Minister(s): Tommelein
RL: (EU) 2016/317

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de Richtlijnen 31-03-2017
Naam: officiële etiket van 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met betrekking tot
verpakkingen
die
zaai-of 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 maximaal Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer
toegestane
afmetingen
en maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane
gewichten
gewichten
Beleidsdomein(en): MOW

De omzetting wordt voorbereid door de administratie.

Minister(s): Weyts
33

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
Vlaams scorebord van december 2017
LOPENDE DOSSIERS
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Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/1513

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging 10-09-2017
Naam: kwaliteit van benzine & van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van
bevordering van het gebruik van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
energie
uit
hernieuwbare De formele omzetting van de wijzigingen van Richtlijn 98/70/EG (kwaliteit brandstoffen) zal door
bronnen
federale overheid gebeuren op basis van bevoegdheden op gebied van productnormen.
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Tommelein

De formele omzetting van de wijzigingen van de Richtlijn 2009/28/EU (hernieuwbare energie) voor
wat de duurzaamheidscriteria betreft zal gebeuren door de federale overheid voor de
transportbrandstoffen en de Gewesten voor de vloeibare biomassa gebruikt voor opwekking
van elektriciteit. De aanpassing van de bijmengingsverplichtingen voor biobrandstoffen zal gebeuren
door de federale overheid.
De richtlijn zal omgezet worden door een aanpassing van het energiebesluit.

RL: (EU) 2015/1787

Richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie van 6 oktober 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III 27-10-2017
bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd
water

Naam: kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd
water
De richtlijn zal omgezet worden door een besluit van de Vlaamse Regering.
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Bijlage 3: Overige Vlaamse omzettingsdossiers
LOPENDE DOSSIERS
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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. 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 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het advies
van de SERV werd ontvangen, het advies van de Raad van State werd aangevraagd.
Voor wat betreft de omzetting van artikel 23 ‘het recht op gelijke behandeling’ worden er rechten
verleend aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang tot goederen en diensten en de
levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1), onderwijs en beroepsopleiding
(2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen
inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004,
dus o.a. gezinsbijslagen (5). Hier wordt nagegaan of de Vlaamse regelgeving in overeenstemming is
met de richtlijn, deze regelgeving zal worden aangemeld. Voor wat betreft punt (1) werden het
decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en het
decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer
evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585.

RL: 2014/66/EU
Naam:
voorwaarden
toegang
en
verblijf

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
van overplaatsing binnen een onderneming
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onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing
binnen een onderneming

De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30
april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Het voorontwerp van besluit
Beleidsdomein(en): WSE, OV, 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,
WVG, DKB
wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure werd op 26 februari 2016 voor principieel
Minister(s): Muyters, Crevits,
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het advies van de Sociaal-Economische Raad van
Vandeurzen, Homans
Vlaanderen werd ontvangen, het advies van de Raad van State werd aangevraagd.
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.

Bijlage 4: Vlaamse inbreukdossiers
Zeven inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
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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 voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
diverse besluiten van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de
begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en
Coördinatiecentrum werd op 8 juli 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op advies
aanvraag aan de Raad van State.

Nr: 2016/0164

Fase 2: IGS (23/03/2016)

Naam: beroepskwalificaties en 10/08/2016: antwoord op IGS werd verzonden
administratieve samenwerking 25/05/2016: weigering verlenging van de antwoordtermijn
IMI
19/05/2016: vraag tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS
Beleidsdomein(en): EWI, OV,
23/05/2016: deadline voor antwoord op IGS
WVG, RWO
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
Minister(s): Muyters, Crevits,
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
Vandeurzen, Bourgeois
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
Richtlijn: 2013/55/EU
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
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deze richtlijn. Op ambtelijk niveau vinden er analyses, overleg en onderzoek plaats naar de implicaties van de
omzetting en de toepassing van de richtlijn.
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van
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 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Het advies van de SERV werd
ontvangen, het advies van de Raad van State werd aangevraagd.
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
bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het ontwerpbesluit 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
15 juli 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 5 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad. Notificatie aan de Europese Commissie volgt.
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. Het ontwerp van ministerieel besluit
ligt momenteel ter advies voor bij de Raad van State.
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)
13/07/2016: antwoord op IGS werd verzonden naar de Europese Commissie
04/05/2016: goedkeuring verlenging van de antwoordtermijn
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Naam: aanleg elektronische 27/04/2016: vraag tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS
communicatienetwerken
met Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
hoge snelheid
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Beleidsdomeinen: KB, MOW, LNE, Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
CJSM, RWO
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
Minister(s): Homans, Wetys, fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Tommelein, Gatz, Schauvliege
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die geschillen
Richtlijn: 2014/61/EU
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 najaar van 2016
een voorontwerp van decreet worden opgemaakt.
Nr: 2016/0489

Fase 2: IGS (26/07/2016)

Naam: waterbeleid

27/09/2016: deadline voor antwoord op IGS

Beleidsdomein(en): LNE

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

Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: 2014/101/EU

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.

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

Laatste stand van zaken

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

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

Richtlijn: 2011/93/EU

Nr: 2015/0249
Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen

Fase 2: MROA (26/05/2016)
vervoer 20/07/2016: antwoord op MROA werd verzonden

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

Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 tot derde aanpassing aan de wetenschappelijke en
technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.
Voor de aspecten m.b.t. de binnenvaart werd het ontwerpbesluit 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 15 juli 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering (na bevraging van de
federale overheid en de andere gewesten over het voorontwerp van besluit via het overlegcomité van 6 juli 2016).
Het besluit werd op 29 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 30 augustus 2016 genotificeerd
aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55561.

FASE 4: DAGVAARDING
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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 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het advies van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen werd ontvangen, het advies van de Raad van State werd aangevraagd.
Voor wat betreft het artikel 12, 1, f) het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake de
takken van de sociale zekerheid moet de wetgeving rond de kinderbijslag gewijzigd worden. Op 25 maart 2016
werd het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting van
richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele
aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en
te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor
werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven in de gezinsbijslagwetgeving goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Het ontwerp van instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord wordt voorbereid.
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Vijf inbreukdossiers wegens niet-correcte en/of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen vh Europees recht
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).

Nr.: 2016/2070

Fase 2: IGS (25/07/2016)

Naam: milieuaansprakelijkheid 25/09/2016: deadline voor antwoord op IGS
met
betrekking
tot
het
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voorkomen en herstellen van De Europese Commissie is van oordeel dat België de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 7 in
milieuschade
samenhang met bijlage II, artikel 12, lid 1, onder b), en laatste alinea, en bijlage III, punt 11, bij richtlijn 2004/35/EG
betreffende milieuaansprakelijkheid niet is nagekomen wat het voorkomen en herstellen van milieuschade betreft.
Beleidsdomein(en): LNE
De artikelen 7 en 12 zijn volgens de Europese Commissie omgezet door het koninklijk besluit van 8 november 2007
Minister(s): Schauvliege
betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over
Richtlijn: 2004/35/EG
de binnenwateren of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun
krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer. Dit
koninklijk besluit is sinds de zesde staatshervorming de bevoegdheid van de gewesten.
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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 19/07/2016: antwoord op MROA verzonden
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
terecht bezwarend waren opneemt, werd op 10 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 21
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januari 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016)
50111-1. Het ontwerpbesluit 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 op 15 juli 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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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