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



Deze
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

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)
mededeling bevat volgende secties:
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
a)
Herziening richtlijn blauwe kaart
b)
Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa
c)
Nieuwe voorstellen in het 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
9
september
9-10
september
12
september
13
september

Raadsbijeenkomst
Eurogroep

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Informele Raad Economische en
financiële zaken
Informele Raad Buitenlandse zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Informele Raad Landbouw en Visserij

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Landbouw: federaal
Visserij: Vlaams Gewest

Landbouw:

16
september
19-20
september
20
september
21-22
september

Informele Europese Raad

Federaal

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

Prague Process (migratie)

Federaal

n.v.t.

Raad Algemene zaken

Federaal

n.v.t.

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Waals Gewest

Federaal

Vlaams Gewest

Federaal

Ministeriële ontmoeting COST
(European Cooperation in Science and
Technology)
22-23
Informele Raad Buitenlandse zaken
september (Handel)
26-27
Informele Raad Defensie
september
28-29
Digitale Assemblee 2016
september
29
Raad Concurrentievermogen (Interne
september markt, Industrie)
30
Raad Leefmilieu
september
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2. Algemene ontwikkelingen op de Europese scene
2.1.
Informele bijeenkomst van staats- en regeringsleiders, Raad Algemene Zaken en
Internationale toppen
A. Informele bijeenkomst van staats- en regeringsleiders (EU-27) van 16 september
Op 16 september kwamen de 27 Europese staats-en regeringsleiders, zonder het Verenigd Koninkrijk,
samen in Bratislava voor een informele vergadering. Ze maakten een diagnose van de huidige
toestand van de Europese Unie na de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te
verlaten en discussieerden over hun gemeenschappelijke toekomst.
De lidstaten verklaarden dat de EU niet perfect is, maar wel het beste instrument om de nieuwe
uitdagingen aan te gaan. De lidstaten moeten gemeenschappelijke oplossingen vinden, ook voor de
thema’s waarover momenteel verdeeldheid bestaat. De prioriteit op dit moment is om eenheid te
tonen en om duidelijk te maken wat de EU kan doen (versus wat de lidstaten moeten doen). De EU
moet niet alleen vrede en democratie garanderen, maar ook de veiligheid van haar burgers
garanderen en een beter antwoord bieden op de noden van de burgers. Ook de communicatie met
de burger moet meer aandacht krijgen.
De informele Europese Raad resulteerde in een werkprogramma (‘de Bratislava roadmap’). Daarin
werden maatregelen opgenomen om volgende doelstellingen te bereiken:
1.

Migratie en buitengrenzen:
 het aantal illegale migranten verder beperken
 volledige controle over de buitengrenzen en terugkeer naar Schengen
 consensus over migratiebeleid op lange termijn
2. Interne en externe veiligheid
 Lidstaten ondersteunen bij hun interne veiligheid en in de strijd tegen terrorisme
 Samenwerking rond externe veiligheid en defensie versterken
3. Economische en sociale ontwikkeling, jeugd
 Een voorspoedige economische toekomst voor allen verzekeren, alsook onze
levenswijze veiligstellen en betere opportuniteiten voor jeugd creëren
Elk van de lidstaten bevestigde het belang van deze thema’s voor de Unie van de toekomst. België
legde daarenboven de nadruk op het tegengaan van belastingontwijking en sociale dumping alsook
de nood aan sociale convergentie. Ook moet er volgens België werk gemaakt worden van een
Europees industrieel beleid.
De voorzitter van de Europese Raad koppelde in Bratislava terug over zijn contacten met de nieuwe
Britse regering en gaf zijn inschatting van het verdere proces. Tot slot kwam de ratificatie van het
klimaatakkoord van Parijs door de Europese Unie en zijn lidstaten aan bod. (noot: zie verder onder
3.4. Informele Raad Leefmilieu).
De opvolging van de ‘Bratislava roadmap’ zal plaatsvinden tijdens de komende bijeenkomsten van de
Europese Raad. Begin 2017 komen de staats- en regeringsleiders opnieuw informeel bijeen in Valletta
(Malta). Een derde afspraak is de viering van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome. Staatsen regeringsleiders zullen elkaar in de Italiaanse hoofdstad ontmoeten.
B. Raad Algemene Zaken van 20 september
De Raad Algemene Zaken besprak de richtsnoeren van de Europese Raad van 20 en 21 oktober, de
tussentijdse evaluatie van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de intentiebrief over het Commissie
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werkprogramma. De Raad nam ook als A-punt (zonder debat) conclusies aan over EUlidmaatschapsaanvraag van Bosnië-Herzegovina van 15 februari 2016.
Op de agenda van de Europese Raad van 20-21 oktober zijn de punten migratie, handel en Rusland
voorzien.
Voor wat betreft migratie benadrukten de lidstaten het belang van de implementatie van de
gezamenlijke Europese afspraken en de afspraken tussen de EU en Turkije. Hongarije en Polen pleitten
voor het concept van ‘flexibele solidariteit’ in de verdeling van verantwoordelijkheden. Dit idee werd
door een groot aantal lidstaten niet gesteund. Een oproep tot een spoedige operationalisering van
de Europese Grens- en Kustwacht daarentegen, kon op de steun rekenen van een groot deel van de
lidstaten.
Veel lidstaten onderstreepten het belang van een ambitieus en duurzaam Europees handelsbeleid. Uit
de discussie bleek dat er brede steun is voor de ondertekening van de Comprehensive Economic and
Trade Agreement (CETA) tijdens de EU-Canada Top op 27 oktober 2016 en voor de voortzetting van
de onderhandelingen met de VS over het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP).
Onder de lidstaten was brede steun voor het voortzetten van de huidige benadering ten aanzien van
Rusland, gebaseerd op een combinatie van druk en dialoog. Ook herbevestigden de lidstaten dat het
sanctiebeleid gekoppeld blijft aan vooruitgang met betrekking tot de Minsk-afspraken. Tijdens de
Europese Raad in oktober is geen besluit over sancties voorzien.
De Europese Commissie presenteerde de tussentijdse evaluatie van het MFK. De Commissie gaf aan
dat het MFK beter in staat moet zijn te reageren op onvoorziene omstandigheden. Daarnaast stelde
de Commissie voor om meer geld beschikbaar te stellen voor groei en werkgelegenheid en migratie
en interne veiligheid, zonder de MFK-plafonds aan te passen. Gelijktijdig met de tussentijdse evaluatie,
werd een vereenvoudiging van het financieel reglement voorgesteld. Na de presentatie van de
Commissie, volgde een eerste gedachtewisseling onder de lidstaten. Hieruit bleek dat er brede
consensus bestaat ten aanzien van de door de Commissie gekozen prioriteiten. Ook werd het idee
dat er de resterende jaren van het huidige MFK voldoende mogelijkheden moeten zijn om te kunnen
reageren op onvoorziene omstandigheden breed gesteund. Echter, over de financiering van de
voorstellen van de Commissie was nog geen consensus.
Het Slowaaks voorzitterschap gaf aan dat het de Commissie zal informeren over de appreciatie van
de Raad over de Letter of Intent van de Commissie inzake het Commissie werkprogramma voor 2017.
Vervolgens zal het werkprogramma - dat eind oktober zal verschijnen - aan de orde komen tijdens
de Raad Algemene Zaken in november. Commissie, Raad en Europees Parlement zullen daarna een
gemeenschappelijke verklaring afsluiten over de prioriteiten.
De Raad nam conclusies aan over de EU-lidmaatschapsaanvraag van Bosnië-Herzegovina van 15
februari 2016 waarin het de Commissie verzoekt om een advies over de staat van voorbereiding van
het land op de lidmaatschapsaanvraag.
C. G20
Op 4 en 5 september 2016 vond te Hangzhou (China) een meeting van de G20 plaats. Donald Tusk en
Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vertegenwoordigden er de EU. De staats- en
regeringsleiders verkenden een gezamenlijke agenda voor het stimuleren van mondiale duurzame en
inclusieve groei. De G20-leiders waren het erover eens dat de internationale gemeenschap meer moest
doen om de grondoorzaken van de migratie- en vluchtelingencrisis aan te pakken, de humanitaire
bijstand te versterken en de hervestiging van vluchtelingen te organiseren. Ze namen zich voor om
hun inspanningen inzake de strijd tegen terrorismefinanciering op te drijven. Tot slot riepen ze op
tot een snelle toetreding en inwerkingtreding van de klimaatovereenkomst van Parijs.
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D. Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
In september 2016 hielden de Verenigde Naties hun 71ste Algemene Vergadering. Op 21 september
sprak Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, de Algemene Vergadering toe. Tusk benadrukte
de noodzaak van een wereldwijde solidariteit om de migratie- en vluchtelingencrisis aan te pakken.
Ook ging hij in op het belang van een mondiale strategie voor de strijd tegen terrorisme. De Europese
Raadsvoorzitter herinnerde de vergadering aan de rol van de EU in conflictgebieden Oekraïne, Syrië,
Libië en Afghanistan. Tot slot benadrukte Donald Tusk het belang van de ratificatie en uitvoering van
het klimaatakkoord van Parijs.
2.2.

Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Veiligheid en ontwikkeling
Op 12 september 2016 bespraken de ministers van ontwikkelingssamenwerking tijdens hun informele
Raad het recente gezamenlijke voorstel van de Hoge Vertegenwoordigster en de Europese Commissie
ter ondersteuning van veiligheid en ontwikkeling (juli 2016). Beiden willen het Instrument voor
Stabiliteit en Vrede wijzigen zodat het gebruikt kan worden voor de financiering van initiatieven ter
bevordering van de hervorming van en capaciteitsopbouw in de veiligheidssector.
Migratie en Ontwikkeling
Tijdens de informele Raad Ontwikkelingssamenwerking werden ook de migratiecompact met een
aantal belangrijke herkomst- en transitlanden besproken. Hoge Vertegenwoordiger Mogherini streeft
ernaar om de eerste compacts voor het einde van 2016 in werking te laten treden.
Extern Investeringsplan
Op 14 september 2016 nam de Commissie een voorstel aan over de oprichting van een Extern
Investeringsplan. Via innovatieve financieringsinstrumenten (zogenaamde blending en
garantiefaciliteiten) wil de Europese Commissie de economische ontwikkeling in Afrika en het
Nabuurschap ondersteunen. De Europese Commissie wenst 3,35 miljard euro uit de EU-begroting en
het Europees Ontwikkelingsfonds te gebruiken om meer dan 44 miljard euro extra investeringen te
mobiliseren. Van de lidstaten verwacht de Europese Commissie een gelijkaardige inspanning zodat
uiteindelijk 88 miljard euro zou kunnen worden gemobiliseerd.
EU Global Strategy
Tijdens de Gymnich (informele Raad van Buitenlandse Zaken) gaf de Hoge Vertegenwoordiger aan
dat de strategie zo snel mogelijk uitvoering moest krijgen. Veiligheid en defensie waren prioritair. De
timing moet echter nog verder worden uitgewerkt.
Ook de ontwikkelingsministers bespraken de Global Strategy tijdens hun vergadering; ditmaal in de
context van de herziening van de Europese consensus over ontwikkelingssamenwerking. Hoge
Vertegenwoordiger Mogherini benadrukte de notie van de geïntegreerde benadering van conflicten
en crisismanagement in Afrika en het Nabuurschap. Ontwikkelingscommissaris Mimica kondigde een
verslag aan over de openbare raadplegingen betreffende de herziening van de Europese consensus.
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Post-Cotonou
Tijdens de informele Raad Ontwikkelingssamenwerking bespraken de ministers de toekomst van de
betrekkingen tussen de EU en de ACS-landen ((de landen van Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan) na 2020. De Commissie presenteerde de belangrijkste conclusies van de gezamenlijke fpaper
van juli 2016. De Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger waren het erover eens dat er een
overkoepelende structuur moest blijven, met daaronder drie regionale partnerschappen voor
respectievelijk het Afrikaanse, het Caribische en het Stille Oceaangebied.
B. Bilaterale relaties
Turkije
Op 2 en 3 september 2016 bespraken de buitenlandministers de situatie in Turkije tijdens de informele
Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) in Bratislava. Een vergadering met de Turkse minister voor
Europese zaken Ömer Çelik vond plaats in de marge van de Raadsvergadering. De Turkse minister
vroeg om begrip voor de houding van de Turkse regering in de nasleep van de couppoging. De
Europese buitenlandministers veroordeelden de couppoging unaniem, en gaven ook aan dat de
reactie van de Turkse regering proportioneel moest zijn en in overeenstemming met de
democratische beginselen en die van de rechtsstaat. Ze herinnerden de Turkse Minister eraan dat de
doodstraf niet te verenigen is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of
lidmaatschap van de Europese Unie. Bepaalde lidstaten drongen er bij de Turkse minister op aan dat
Turkije binnenlandse spanningen niet zou exporteren en niet zou bijdragen tot polarisatie in de
Turkse gemeenschappen in EU-lidstaten. De EU lidstaten waren het eens dat Turkije een belangrijke
partner blijft in de strijd tegen Daesh/ISIS en de aanpak van de migratie- en vluchtelingencrisis. De
EU-Turkse verklaring hiervoor zal verder worden uitgevoerd. Op het vlak van visumliberalisering gaf
de EU niet toe.
Rusland/ Oekraïne
Tijdens de Gymnich vergadering van 2 en 3 september 2016 bespraken de ministers de ontwikkelingen
in Oost-Oekraïne en de wijze waarop de EU de uitvoering van de Minsk-akkoorden kon ondersteunen.
Duitsland en Frankrijk gaven toelichting bij de gesprekken die ze hadden gevoerd met Oekraïne en
Rusland in de Normandië-opstelling en die op 1 september 2016 tot een hernieuwd staakt-het-vuren
hadden geleid. Tijdens de Raad werd het behoud van de Europese eenheid benadrukt. Oekraïne moest
blijven worden aangespoord om hervormingen door te voeren. Dit was niet alleen belangrijk voor
het vredesproces, maar ook voor het vooruitzicht van Oekraïne op visumliberalisering.
Burundi
Op 29 september 2016 besloot de Raad om sancties ten aanzien van vier Burundische individuen te
verlengen tot 31 oktober 2017. Deze sancties houden een reisverbod en het bevriezen van vermogen
in. Ze werden opgelegd omwille van de contraproductieve rol van de individuen in de politieke crisis
die het land sinds 2015 treft.
C. Handelsbeleid
TiSA
De 20ste TiSA-ronde (toekomstig plurilateraal WTO-akkoord over handel in diensten) vond plaats van
19 en 25 september. Onder andere telecommunicatie, e-commerce, transparantie en modus 4 werden
besproken. De Europese Commissie zal voor de volgende ronde te Genève, eind oktober, het tweede
EU dienstenaanbod op tafel leggen. De interne Europese consultatie hieromtrent loopt nog.
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TTIP
De voorbereidingen van de 15de ronde van TTIP vonden plaats in september 2016. Het luik
regelgevende samenwerking stond op het programma. Het luik markttoegang en regels kende weinig
vooruitgang. De onderhandelingen afsluiten voor het einde van Obama’s mandaat lijkt niet meer
realistisch. De Europese Commissie bereidt de politieke stand van zaken van de onderhandelingen
voor.
CETA
De interne Europese procedure voor de ondertekening van CETA wordt besproken. De Vlaamse
Regering gaf haar akkoord voor ondertekening van het akkoord op 16 september 2016. België kan niet
overgaan tot algemeen akkoord voor ondertekening omdat andere gewesten en gemeenschappen
nog bezwaren uiten ten aanzien van CETA.
Indonesië
De eerste onderhandelingsronde met Indonesië heeft plaatsgevonden op 20 en 21 september 2016. De
bilaterale vrijhandelsakkoorden met ASEAN-lidstaten (Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties)
blijven de bouwstenen om uiteindelijk tot een intraregionaal EU-ASEAN vrijhandelsakkoord te komen.
Volgende onderwerpen werden kort besproken: goederen en diensten, oorsprongsregels, douane en
handelsbevorderingen, handelsmaatregelen, technische handelsbelemmeringen, sanitaire en
fytosanitaire maatregelen, investeringen, openbare aanbestedingen, intellectuele eigendomsrechten,
duurzame ontwikkeling, geschillenbeslechting, energie, KMO’s, en economische samenwerking.
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3. Verslaggeving vakraden
Hieronder vindt u een overzicht van de vakraadsbijeenkomsten tijdens de maand september 2016.
3.1.

Informele Raad Economische en financiële zaken van 9-10 september

Deze vergadering vond plaats op 9 en 10 september in Bratislava. België werd vertegenwoordigd
door federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Verdieping van de economische en monetaire unie (EMU) – budgettaire capaciteit

2. Investeringsplan voor Europa
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

De ministers wisselden informeel van gedachten over de vormgeving van een macro economisch stabilisatiemechanisme in de tweede fase van de verdieping van de
Economische en Monetaire Unie (2017-2025) conform het rapport van de vijf presidenten.
Een witboek wordt in het voorjaar 2017 verwacht, waarna de discussies verder gezet zullen
worden. Op dat moment zal ook een Belgisch standpunt vastgesteld worden.

2. De Europese Investeringsbank (EIB) en de Commissie informeerden de ministers over de
stand van zaken van de uitvoering van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen
(EFSI), één jaar na de opstart. De ministers wisselden informeel van gedachten over het
functioneren van het EFSI en de advieshub en bespraken verbetermogelijkheden,
voorafgaand aan de publicatie van de voorstellen van de Commissie voor een EFSI 2.0.
Vlaanderen heeft in contact met de Europese Commissie over de toekomst van EFSI een
verlenging en een verhoging van de financiële capaciteit van EFSI gekoppeld aan de
voorwaarde dat de additionaliteit sterker bewaakt en verhoogd moet worden. Dat houdt
ook in dat er meer projecten met een hoger risicoprofiel gesteund moeten worden. Een
verlenging van EFSI zou volgens Vlaanderen best uitgaan van een thematische
heroriëntatie, waarbij de grootste focus van EFSI ligt op het bevorderen van
grensoverschrijdende energie-infrastructuur en energie-efficiëntie.
3.2.

Informele Raad Landbouw en Visserij van 13 september

Deze vergadering vond plaats op 13 september in Bratislava. België werd vertegenwoordigd door
de Belgische woordvoerder in het Speciaal Comité Landbouw, Pieter Lietaer.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Verbeteren van de positie van landbouwers in de voedselketen

B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Ter voorbereiding van de discussie had het Slovaaks voorzitterschap drie vragen
voorgelegd. Als antwoord op de vraag over meer samenwerking in de keten, pleitten de
lidstaten quasi unisono voor het beter ondersteunen van producenten- en
brancheorganisaties. De situatie in de lidstaten verschilt echter sterk. Ook de mate van
ondersteuning is verschillend en gaat van het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden
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over collectieve prijsonderhandelingen tot betere financiële ondersteuning. België verwees
naar de sector groenten en fruit als voorbeeld voor de andere sectoren. België pleitte ook
voor andere gunstmaatregelen ten aanzien van producentenorganisaties.
De tweede vraag ging over transparantie en het wegwerken van informatie-asymmetrie.
De delegaties spraken hun appreciatie uit over het werk van de prijzenobservatoria.
Sommigen deden suggesties om het werk ervan verder uit te breiden. Sommigen wilden
ook de marges in kaart brengen en acties eraan koppelen in geval van scheeftrekkingen.
Anderen, waaronder de Europese Commissie, willen wachten op de resultaten van de Task
Force voor de landbouwmarkten alvorens zich uit te spreken.
De derde vraag was de meest cruciale, namelijk is er nood aan EU-regelgeving om oneerlijke
handelspraktijken aan te pakken? De lidstaten waren verdeeld over deze vraag. Een deel
sprak zich uit tegen EU-regelgeving. Anderen sloten zich aan bij de voorzitter en zijn dus
wel voorstander. Nog anderen, waaronder Duitsland, zeiden dit enkel te willen overwegen
indien dit noodzakelijk blijkt na een grondige analyse. België wees op het belang van een
gelijk speelveld op EU-niveau. De Europese Commissie voegde toe dat ze ook hier wacht op
het rapport van de Task Force voor eventuele actie met betrekking tot EU-regelgeving.
De voorzitter besloot de bespreking door aan te stippen dat ze tot raadsconclusies wil
komen over dit thema. De input van vandaag achtte ze hiervoor als waardevol. De
discussies worden verder in het Speciaal Comité Landbouw gevoerd.
3.3.

Raad concurrentievermogen (Interne markt, Industrie) van 29 september

De bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen vond plaats op 29 september in Brussel. Het
betrof enkel de onderdelen Industrie en Interne Markt. Waals minister Marcourt vertegenwoordigde
België voor het onderdeel Industrie en adjunct-Permanent Vertegenwoordiger Jan Hoogmartens
vertegenwoordigde België voor het onderdeel Interne Markt.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Interne Markt: Deeleconomie

2. Industrie: Staalindustrie – stand van zaken
3. Industrie: Een ambitieus EU-industriebeleid
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

“Collaborative services” of “deeldiensten” hebben altijd bestaan. Maar dankzij online

platformen hebben deze diensten een hoge vlucht genomen doordat deze platformen een
open en efficiënte marktplaats aanbieden. De bruto-inkomsten uit deeldiensten in de EU
worden voor 2015 geschat op 28 miljard EUR en er wordt een exponentiële groei verwacht
in de komende jaren.
In juni heeft de Europese Commissie een mededeling uitgebracht waarin ze aanbevelingen
doet over hoe de bestaande regels op de deeleconomie moeten worden toegepast. Daar bij
wordt ingegaan op de regels inzake markttoegang, aansprakelijkheidsregimes,
consumentenbescherming, arbeidsrecht en fiscale verplichtingen. Daarbij suggereert de
Commissie onder meer om inzake markttoegangvereisten een onderscheid te maken tussen
professionele dienstverleners en particulieren die occasioneel een dienst verlenen,
bijvoorbeeld aan de hand van de hoogte van de inkomsten.
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Het Slovaakse voorzitterschap vroeg lidstaten naar manieren om te komen tot een
evenwichtige ontwikkeling van de deeleconomie, hoe een verschil gemaakt kan worden
tussen occasionele dienstverleners en professionele dienstverleners en welke acties op EUniveau genomen kunnen worden.
Lidstaten, waaronder België, pleitten vooral voor een gelijk speelveld tussen “nieuwe” en
“traditionele” dienstverleners en om de regels niet te wijzigen naargelang de aard van de
dienstverlener. Wel is een onderscheid tussen occasionele en professionele dienstverleners
nuttig, bij voorkeur op EU-niveau (aan de hand van inkomen, omzet, frequentie…). Dergelijk
onderscheid moet bovendien per sector worden vastgelegd. De deeleconomie mag ook niet
leiden tot een erosie van de bestaande normen op sociaal gebied, fiscaal gebied, openbare
veiligheid etc.
2. De situatie in de staalnijverheid staat al een tijd hoog op de Europese politieke agenda. In
november 2015, kort na de aankondiging van diverse sluitingen van staalfabrieken in het
Verenigd Koninkrijk, werd een speciale bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen
samengeroepen om specifiek over de situatie te debatteren. De Commissie publiceerde in
maart 2016 een mededeling waarover de Europese Raad vroeg aan de Raad om die van
nabij te bekijken. In juni 2016 gaf de Europese Raad aan om opnieuw dieper te zullen ingaan
op de staalproblematiek tijdens haar bijeenkomst in oktober 2016. Naar aanloop van deze
vergadering, organiseerde het Slovaakse voorzitterschap de discussie om eventuele,
nieuwe, toekomstgerichte ideeën te verzamelen.
De staalindustrie is van aanzienlijk belang in termen van BBP (1,3%), wereldmarktaandeel
(10%) en werkgelegenheid (328.000 directe jobs). De sector ziet zich de laatste jaren voor
meerdere uitdagingen gesteld: overcapaciteit, oneerlijke handel, hoge energieprijzen en de
nood aan investeringen in innovatie in relatie tot de groene economie. 1/3e van de
ingezette handelsdefensie-instrumenten hebben te maken met de staalindustrie. De
Commissie heeft zich voorgenomen om voorlopige maatregelen sneller in te zetten.
Bovendien worden nu ook preventief handelsdefensie-instrumenten ingezet. In mei heeft
de Commissie opnieuw een prior surveillance mechanism voor bepaalde staalproducten
ingevoerd. Dit mechanisme kan geactiveerd worden wanneer importtrends de Europese
producten dreigen schade te berokkenen. In de praktijk komt het erop neer dat
geïmporteerd staal over een licentie moet beschikken. Op die manier kan de Commissie
vooruitzien en, indien nodig, inspelen op korte termijn trends. De problematiek van
overcapaciteit in de sector wordt bilateraal met China en op multilaterale fora besproken.
Het voorzitterschap peilde bij de lidstaten naar de impact van het EU-beleid, recente
ontwikkelingen, maatregelen op nationaal niveau en maatregelen die nog genomen kunnen
worden om de sector te ondersteunen.
Lidstaten, waaronder België, benadrukten in eerste instantie dat de situatie er niet op
verbetert. De overcapaciteit blijft een probleem en zet druk op de staalprijs, terwijl
oneerlijke handel druk uitoefent op de Europese producenten. Lidstaten zien in dat de
modernisering van de handelsdefensie-instrumenten er snel moet komen, zeker in het licht
van het toekennen van Market Economy Status aan China. Wat dit laatste betreft, moet
duidelijkheid bestaan over de stappen die zullen worden genomen. Ook werd de
internationale dialoog inzake overcapaciteit verwelkomd, maar het praten moet wel
resultaten opleveren. Inzake handel lieten Denemarken en Zweden een genuanceerd geluid
horen en riepen ze op niet enkel de belangen in rekening te nemen van staalproducenten,
maar ook van staalverbruikers. Wat betreft klimaat- en energiebeleid, pleitten de lidstaten
voor voldoende gratis rechten voor de meest performante installaties.
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3. België kent de laatste tijd verschillende grote herstructureringen, zoals de sluiting van
Caterpillar in Gosselies. Op voorstel van minister Marcourt, maar met steun van alle
overheden, nam België dit klimaat te baat om nogmaals bij de Commissie op te roepen tot
een ambitieus industriebeleid. Het kreeg daarbij openlijk steun van negen andere lidstaten,
waaronder Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Polen. Commissaris Bienkowska
verwelkomde het Belgische initiatief en gaf aan voorstander te zijn van een geïntegreerde
mededeling dat een overzicht geeft van de initiatieven die de Commissie ontplooit ter
ondersteuning van het Europees industrieel concurrentievermogen.
C. Link met het Europees Parlement
2. Het punt staalindustrie houdt verband met de modernisering van de handelsdefensieinstrumenten. Dat dossier wordt beslist volgens de gewone wetgevende procedure. Ook
houdt het punt verband met de resolutie van het Europees Parlement van 5 oktober 2016 over
de nood voor een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente cases
Caterpillar en Alstom.
3. Ook dit punt houdt verband met de resolutie van het Europees Parlement van 5 oktober
2016 over de nood voor een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente
cases Caterpillar en Alstom.
3.4.

Raad Leefmilieu van 30 september

Deze vergadering vond plaats op 30 september in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Ontwerpbesluit betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van
Parijs (klimaatverandering)

2. Raadsconclusies ter voorbereiding van de klimaatconferentie te Marrakesh (7-18 november
2016)
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

De Overeenkomst van Parijs treedt in werking van zodra minstens 55 partijen, die samen 55%
van de globale uitstoot vertegenwoordigen, het akkoord hebben geratificeerd. Als deze
dubbele drempel gehaald wordt een maand voor de volgende bijeenkomst van de UNFCCC
partijen (de COP 22 in Marrakesh start op 7 november), kan gelijktijdig in Marrakesh ook al
de eerste bijeenkomst van de partijen bij het Parijsakkoord plaatsvinden. Sinds de ratificatie
door de Verenigde Staten en China hebben al verschillende partijen geratificeerd. Aan de
vooravond van de Raad Leefmilieu hadden al 62 Partijen geratificeerd, die samen 47,81 % van
de globale emissies vertegenwoordigen. De EU heeft er dus alle belang bij om het EUratificatiebesluit snel en vóór 7 oktober goed te keuren, wil zij als partij aanwezig zijn op de
eerste bijeenkomst van de partijen van het Parijsakkoord. Bovendien zal een ratificatie in
naam van de EU, die 12% van de emissies vertegenwoordigt, de drempel voor inwerkingtreding
doen overschrijden, hetgeen applaus van op de wereldbanken zou opleveren.
De Commissie heeft op 10 juni een voorstel van raadsbesluit voorgelegd voor de sluiting,
namens de EU, van de Overeenkomst van Parijs. De Raad Leefmilieu nam op een speciaal
daarvoor bijeengeroepen extra Raad Leefmilieu op 30 september dit raadsbesluit aan.
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Deze snelle EU ratificatie verkreeg grote steun van de lidstaten, waaronder België. Omdat de
procedure afwijkt van de gewoonte van de EU om gemengde verdragen te ratificeren door
de nationale en de EU ratificatiebesluiten gezamenlijk neer te leggen, namen de Raad, de
lidstaten en de Commissie nog een gezamenlijke verklaring aan. In deze gezamenlijke
verklaring wordt duidelijk gemaakt dat deze snelle EU ratificatie geen precedent vormt voor
andere ratificatieprocessen, dat de nationale parlementen hun rol in de nationale
ratificatieprocedures kunnen blijven spelen, dat dit niets verandert aan de bevoegdheden van
de EU en de lidstaten in dit soort gemengde verdragen, en dat in Marrakesh de Europese
positie zoals gebruikelijk met alle lidstaten gecoördineerd zal worden. Op vraag van Polen is
een passage toegevoegd waarin gesteld wordt dat de nationale emissieniveaus in het kader
van het intern-Europese 2030 klimaat- en energiepakket opgesteld zullen worden rekening
houdend met de specifieke omstandigheden van de lidstaten wat betreft energiemix. Op vraag
van Italië en Litouwen is een passage toegevoegd die stelt dat elke lidstaat mag vragen om
elementen van het 2030-pakket op de agenda van de Europese Raad te plaatsen.
De laatste formele stap is, na de instemming van het Europees Parlement met het EU
ratificatiebesluit, een formele goedkeuring door de Raad via schriftelijke procedure. Daarna
zal het Slovaakse voorzitterschap en de Commissie het EU-ratificatiebesluit bij de VN
neerleggen, net op tijd voor de deadline. De lidstaten die klaar zijn met hun nationale
ratificatie, worden gevraagd om ook dan hun ratificatie neer te leggen.

Update : De dubbele drempel is sinds 5 oktober gehaald. De EU ratificatie is al neergelegd bij
UNFCCC. De Overeenkomst van Parijs zal in werking treden op 4 november 2016.
2. De raadsconclusies werden zonder verdere discussie aangenomen. De klimaatconferentie in
Marrakesh zal gericht zijn op verdere klimaatactie en het uitwerken van beslissingen die nodig
zijn om het klimaatakkoord van Parijs te implementeren.
C. Link met het Europees Parlement
1.

Het Europees Parlement stemde op 4 oktober 2016 in met het ontwerpraadsbesluit over de
sluiting van de overeenkomst namens de EU.

2. N.v.t.

12

4. EU-agenda voor de maand oktober
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de Europese ministerraden die op de agenda staan
tijdens de maand oktober 2016.
Datum
3-4 oktober

Raadsbijeenkomst
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)

10 oktober
10-11 oktober

Eurogroep
Raad Landbouw en Visserij

11 oktober

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

13-14 oktober
13 oktober

14 oktober

17 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
20-21 oktober
28-30 oktober

Woordvoerder
Federaal

Assessor

Werk/sociaal:

Vlaams
Gewest/Vlaamse
Gemeenschap
Gezondheid: Franse
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
Federaal
n.v.t.
Landbouw: federaal Landbouw:
Visserij: Vlaams
Vlaams/Waals
Gewest
Gewest (roterend)
Federaal
n.v.t.
Federaal

n.v.t.

Federaal

Werk/sociaal:

Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen
en Energie (Vervoer)
Raad Milieu
Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Tripartite Sociale Top

Federaal

Europese Raad
TATRA Summit Conference
2016 (toekomst EU)

Federaal
Federaal

Vlaams Gewest
Federaal
Federaal
Federaal

Vlaams
Gewest/Vlaamse
Gemeenschap
Gezondheid: Franse
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal
n.v.t.
n.v.t.
Vlaamse
Gemeenschap
n.v.t.
n.v.t.
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5. Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie – prioritair voor Vlaanderen
In haar nota over het werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - inzet voor Vlaanderen
van 29 januari 2016 (VR 2016 2901 DOC.0052) identificeerde de Vlaamse Regering zeven prioritaire
dossiers binnen het werkprogramma. Tot deze prioritaire dossiers behoren:
 Herziening richtlijn blauwe kaart
 Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa
 Pakket Energie-Unie:
o Effort sharing verordening (broeikasgasemissiereducties in de niet-ETSsectoren)
o Verordening inzake de opname van broeikasgasemissies en –verwijderingen
door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) in het
klimaat- en energiekader 2030
Onderstaand vindt u de recente evoluties in deze dossiers en de eerste Vlaamse standpuntbepaling.

5.1.

Herziening richtlijn Blauwe Kaart

Met dit voorstel wil de Commissie een alomvattend migratiebeleid verder ontwikkelen, en met name
verder inzetten op legale migratie. Het voorstel draagt bij tot de EU-strategie voor groei in lijn met
de Europa 2020-prioriteiten.
De huidige richtlijn inzake de Europese blauwe kaart (2009) had tot doel de EU aantrekkelijk te maken
voor hooggekwalificeerde werknemers van overal ter wereld, en daardoor het tekort aan
arbeidskrachten op te vangen. Het opzet ervan is voor Europa niet geslaagd, aangezien slechts een
zeer beperkt aantal vergunningen voor hooggekwalificeerde werknemers werd afgegeven. Nationale
lidstaten trekken hooggeschoolden aan volgens hun eigen nationale systeem (in België: de
arbeidskaart B).
Met het nieuwe voorstel -dat de bestaande richtlijn inzake de Europese blauwe kaart vervangt- wil
de Commissie komaf maken met de verschillende nationale systemen. Hoogopgeleide derdelanders
worden via één systeem van blauwe kaart aangetrokken tot Europa, waarbij de mobiliteit van
tewerkstelling van werknemers binnen de verschillende lidstaten vergemakkelijkt wordt. Hiermee wil
de Commissie doeltreffender en prompt reageren op bestaande en opkomende tekorten aan
vaardigheden, het concurrentievermogen van de EU vergroten en de gevolgen van de vergrijzing
aanpakken.
A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige naam

Referentienummer
Soort initiatief
Actoren +
besluitvormingsprocedure in
de Raad
Actoren + rol van het Europees
Parlement
EUR-lex –
wetgevingsprocedures

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf
van onderdanen van derde landen met het oog op een
hooggekwalificeerde baan
COM(2016) 378 final
Wetgevend initiatief: richtlijn
JBZ-filière met betrokkenheid van de raadswerkgroep sociale
vraagstukken
Medebeslissing.
Rapporteur:
Claude
Moraes.
Verantwoordelijke Commissie: LIBE. Voor advies: Commissie
Werkgelegenheid en Sociale Zaken & Commissie JURI
http://eurlex.europa.eu/procedure/NL/2016_176?qid=1472558795821&rid
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Link Oeil

COM Impact Assessment

=1
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.d
o?lang=&reference=2016/0176(COD)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposalimplementation-package/index_en.htm

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

WSE
KB, OV, WVG, EWI
Federale overheid + andere Gewesten / Gemeenschappen
Attachés en beleidsmedewerkers beleidsdomeinen WSE, KB,
EWI en OV
DGE, PV

C. Inhoud van het voorstel

Artikel 1 Onderwerp
Dit voorstel bepaalt enerzijds de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde
landen die een aanvraag indienen voor verblijf in de EU met het oog op een hooggekwalificeerde
baan, en van hun gezinsleden, en anderzijds hun rechten. Daarnaast bepaalt het voorstel ook de
voorwaarden waaronder onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven met hun
gezinsleden naar andere lidstaten mogen verhuizen en er verblijven. Deze bepaling die in essentie
gelijk blijft aan de bepaling in Richtlijn 2009/50/EG, is wel aangepast aan het feit dat de blauwe
kaart het enige middel zal worden om hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen toe
te laten.

Artikel 2 Definities
De in dit artikel omschreven definities zijn grotendeels gelijk aan die van andere bestaande richtlijnen
in verband met legale migratie.
“Hooggekwalificeerde baan” is wel een ruimer begrip dan in de huidige richtlijn. De definitie
verwijst immers naar een baan van iemand die, overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk,
tegen betaling werkt en beschikt over de nodige vaardigheden die blijken uit “hogere
beroepskwalificaties”. Die hogere beroepskwalificaties kunnen worden gestaafd aan de hand van een
“getuigschrift van hoger onderwijs” (= postsecundair hoger onderwijs of een evenwaardig tertiair
onderwijs ISCED 2011 niveau 6 of EKK niveau 6), ofwel beschikt de persoon over “hogere
beroepsvaardigheden” (= vaardigheden die worden gestaafd door ten minste drie jaar
beroepservaring die vergelijkbaar is met het niveau van getuigschriften van hoger onderwijs en die
relevant is in het uit te oefenen beroep of de uit te voeren werkzaamheden). Het niveau van de
vereiste vaardigheden blijft ongewijzigd, maar de lidstaten zijn voortaan wel verplicht om
beroepservaring te erkennen als alternatief voor getuigschriften. Verder is er voor de eerste maal
– en dit ter verduidelijking - een specifieke verwijzing naar ISCED- en EKK-niveaus.
Nieuw ten opzichte van Richtlijn 2009/50/EG is de definitie van “bedrijfsactiviteit” om te bepalen
welke beroepsactiviteiten door de houder van een Europese blauwe kaart kunnen worden verricht
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in het kader van de specifieke voorschriften voor kortdurende mobiliteit naar andere lidstaten (cfr.
artikel 19).

Artikel 3 Toepassingsgebied
Een wijziging ten opzichte van Richtlijn 2009/50/EG: alle gezinsleden van een EU-burger die
onderdanen van derde landen zijn, krijgen toegang tot de Europese blauwe kaart zodat ze
tewerkgesteld kunnen worden in een hooggekwalificeerde baan en hun recht op mobiliteit kunnen
uitoefenen in de verschillende lidstaten, ongeacht of de EU-burger hen vergezelt. Zij hebben immers
dezelfde behoefte aan kort- of langdurige beroepsmobiliteit binnen de EU als andere
hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen. Bovendien mag hen de mogelijkheid om een
Europese blauwe kaart aan te vragen niet worden ontzegd, louter omdat ze legaal in de EU verblijven
als gezinslid van een EU-onderdaan.
Personen die internationale bescherming hebben aangevraagd en wachten op een besluit over hun
status of personen die tijdelijke bescherming genieten of die voor een strikt beperkte periode in een
lidstaat verblijven, zijn in dit voorstel nog steeds uitgesloten.
Nieuw is echter dat dit voorstel van toepassing is op personen die internationale bescherming
genieten uit hoofde van Richtlijn 2011/95/EU (de kwalificatierichtlijn). Deze mensen kunnen een
Europese blauwe kaart aanvragen en daarbij alle rechten blijven genieten die hen zijn verleend in het
kader van hun bescherming. Ook onderdanen uit derde landen die uit hoofde van toekomstige EUregelingen in de lidstaten hervestigd dienen te worden en die dezelfde rechten zullen krijgen als
degene die in de kwalificatierichtlijn zijn vastgesteld, dienen toegang te krijgen tot de Europese
blauwe kaart. Op die manier zullen hooggekwalificeerde personen die internationale bescherming
genieten, beter toegankelijk worden voor werkgevers en in staat zijn om een specifiekere baan te
vinden die overeenstemt met hun vaardigheden en opleiding, waardoor ze tekorten in bepaalde
sectoren en beroepen in de lidstaten kunnen aanvullen. Hun actieve deelname aan de arbeidsmarkt
bevordert hun integratie en een doeltreffende inzet op de arbeidsmarkt in de lidstaat die hen
bescherming verleent.
Er is ook een bepaling opgenomen ter waarborging van internationale overeenkomsten van de Unie
en/of haar lidstaten met het oog op een ethisch wervingsbeleid om in de ontwikkelingslanden
sectoren te beschermen die kampen met een tekort aan arbeidskrachten.
Een belangrijk punt van verschil met de Richtlijn 2009/50/EG is dat de lidstaten geen parallelle
regelingen mogen hebben voor dezelfde groep hooggekwalificeerde werknemers. Dus geen nationale
vergunningen voor hooggekwalificeerde banen waarop de richtlijn van toepassing is.

Artikel 4 Gunstigere bepalingen
Naast de geharmoniseerde toelatingsvoorwaarden en –procedures in het voorstel kunnen lidstaten
nog steeds gunstigere voorwaarden verlenen wat betreft de rechten van onderdanen uit derde landen
in verband met gelijke behandeling (artikel 15) en de rechten van gezinsleden (artikel 16). De lidstaten
kunnen ook gunstigere bepalingen handhaven in situaties van tijdelijke werkloosheid (artikel 14) en
bij toegestane afwezigheid van het grondgebied zodra de status van langdurig ingezetene is
verworven ‘artikel 17, lid 5). Lidstaten mogen gunstigere bepalingen invoeren betreffende procedurele
waarborgen (artikel 10).

Artikel 5 Toelatingsvoorwaarden
Specifieke voorwaarden om als houder van een Europese blauwe kaart toegelaten te worden:
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-

Lid 1 (a): een arbeidsovereenkomst of een bindend aanbod van een baan voor ten minste zes
maanden in de betrokken lidstaat. De vereiste duur van de overeenkomst is in vergelijking
met de huidige richtlijn ingekort van twaalf tot zes maanden. Deze voorwaarde is bedoeld
om enige continuïteit in verblijf en tewerkstelling te waarborgen en tevens enige flexibiliteit
te bieden in overeenstemming met de vraag op de arbeidsmarkt en de bestaande praktijken
in de lidstaten. Een belangrijk aandeel van de nationale verblijfsvergunningen voor
hooggekwalificeerde werknemers wordt momenteel afgegeven voor een geldigheidsduur van
minder dan twaalf maanden en werkgevers zijn geneigd eerst een proefcontract met een
kortere looptijd aan te bieden om zeker te zijn dat de werknemer geschikt is voor de baan.
Als de proefperiode met succes is verlopen, kan het contract verlengd worden.

-

Lid 1 (b): voor gereglementeerde beroepen moet de aanvrager, net als volgens Richtlijn
2009/50/EG, voldoen aan de voorwaarden die volgens de nationale wetgeving voor burgers
van de Unie gelden voor de uitoefening van het gereglementeerde beroep in kwestie.

-

Lid 1 (c) en lid 6: voor niet-gereglementeerde beroepen moet de aanvrager bewijzen dat hij/zij
de nodige hogere beroepskwalificaties heeft, d.w.z. ofwel een getuigschrift hoger onderwijs,
ofwel hogere beroepsvaardigheden. De lidstaten vergemakkelijken de validering en erkenning
van de documenten waaruit de betrokken hogere beroepskwalificaties blijken.

-

Lid 2: het in de arbeidsovereenkomst vermelde salaris moet minstens gelijk zijn aan een
bepaalde drempel die door de lidstaten wordt vastgesteld binnen een bereik van minimaal
1,0 en maximaal 1,4 maal het gemiddelde bruto jaarsalaris in de betrokken lidstaat.
Deze drempel is lager dan degene in de huidige richtlijn (minimaal 1,5 maal het gemiddelde
bruto jaarsalaris, geen maximum vastgesteld). Hierdoor kan een veel groter aantal mogelijke
hooggekwalificeerde werknemers worden opgenomen. Een vast bereik heeft een groter
harmoniserend effect terwijl de lidstaten een zekere mate aan flexibiliteit behouden om de
drempel vast te stellen afhankelijk van de situatie op hun arbeidsmarkt, het gemiddelde
inkomen en de spreiding in de inkomensverdeling. Het gebruik van Eurostat-gegevens
(nationale rekeningen) als referentiecijfer voor de berekening van de salarisdrempel wordt
verplicht gesteld met het oog op een grotere transparantie en harmonisatie.

-

Leden 4 en 5: deze bepalingen voeren een verplichte lagere salarisdrempel in (80% van de
algemene drempel) voor door lidstaten vastgestelde knelpuntberoepen die behoren tot de
klassen 1 en 2 van de ISCO, en voor pas afgestudeerden. In de huidige richtlijn is er slechts
een optionele lagere salarisdrempel voor knelpuntberoepen van minstens 1,2 maal het
gemiddelde salaris. De afwijking voor pas afgestudeerden die niet is opgenomen in de huidige
richtlijn, vergemakkelijkt de toegang tot de Europese blauwe kaart voor jonge professionals
die waarschijnlijk nog te weinig beroepservaring hebben om een hoog salaris te kunnen
vragen.

Artikelen 6 en 7 Gronden voor weigering, intrekking of niet-verlenging van de Europese blauwe kaart
Waar de lidstaten uit hoofde van Richtlijn 2009/50/EG de onbeperkte mogelijkheid krijgen om een
arbeidsmarkttoets uit te voeren, blijft dit recht in het voorstel beperkt tot omstandigheden waarin
de arbeidsmarkt van een lidstaat ernstig verstoord is, bijvoorbeeld bij een hoge
werkloosheidsgraad in een bepaald beroep of een bepaalde sector in een welbepaalde regio van de
betreffende lidstaat. Indien een lidstaat een dergelijke arbeidsmarkttoets wil uitvoeren, doet deze
lidstaat een goed gemotiveerde kennisgeving bij de Commissie en deelt hij dit mee aan de aanvragers
en werkgevers. Bij de beoordeling van de arbeidsmarktomstandigheden kunnen de lidstaten de
desbetreffende sociale partners betrekken.

Artikelen 8, 9, 10 en 11 Europese blauwe kaart, toelatingsaanvragen, procedurele waarborgen en
vergoedingen
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Wanneer de betrokken lidstaat een positief besluit heeft genomen ten aanzien van de aanvrager,
ontvangt deze laatste een verblijfstitel (de “Europese blauwe kaart”) waarop staat vermeld onder
welke voorwaarden hij/zij mag werken. De geldigheidsduur van de Europese blauwe kaart is
standaard ten minste 24 maanden. Alleen indien de arbeidsovereenkomst een looptijd heeft van
minder dan twee jaar, moet de Europese blauwe kaart worden afgegeven voor minstens de duur van
de arbeidsovereenkomst plus drie maanden. Indien een Europese blauwe kaart echter wordt verlengd,
moet de geldigheidsduur ervan in elk geval minstens 24 maanden zijn. In de huidige richtlijn krijgen
de lidstaten de keuze tussen een standaard geldigheidsduur die ligt tussen één en vier jaar, of de
duur van de arbeidsovereenkomst plus drie maanden, en geldt dit zowel voor een eerste vergunning
als voor verlengingen.
De Europese blauwe kaart kan zowel op als buiten het grondgebied van de lidstaat worden
aangevraagd. In het eerste geval op voorwaarde dat de aanvrager, op eender welke grond, legaal
verblijft op het grondgebied van die lidstaat. Dit is genereuzer dan wat in de huidige richtlijn is
bepaald waarbij de lidstaten uitsluitend de mogelijkheid krijgen om alle legaal verblijvende
onderdanen van derde landen toe te staan een aanvraag in te dienen voor verblijf op hun
grondgebied.
De lidstaten delen de aanvrager uiterlijk 60 dagen na de indiening van de aanvraag het besluit over
die aanvraag mee. Dit is korter dan de periode van 90 dagen in de huidige richtlijn.
De lidstaten mogen besluiten om vergoedingen aan te rekenen voor de verwerking van de aanvragen
maar deze mogen niet onevenredig of buitensporig zijn. Dit is een nieuwe bepaling naar het voorbeeld
van de richtlijn betreffende binnen een onderneming overgeplaatste personen.

Artikel 12 Erkende werkgevers
Het voorstel voert een optioneel systeem van “erkende werkgevers” in (niet voorzien in de
huidige richtlijn). De erkenningsprocedure wordt op nationaal niveau geregeld. Deze moet
transparant zijn en mag geen onevenredige of buitensporige lasten en kosten voor de werkgevers
met zich meebrengen. Wanneer een werkgever overeenkomstig dit artikel is erkend, moet de
aanvraagprocedure voor een Europese blauwe kaart worden versneld: maximaal 30 dagen. Deze is
gekoppeld aan een eenvoudigere procedure waarbij bijvoorbeeld geen bewijsstukken vereist zijn over
de kwalificaties voor niet-gereglementeerde beroepen en ziektekostenverzekering.

Artikelen 13 en 14 Toegang tot de arbeidsmarkt en tijdelijke werkloosheid
In dit voorstel zijn de voorschriften voor de toegang tot de arbeidsmarkt vereenvoudigd: de houders
van een Europese blauwe kaart krijgen volledige toegang tot hooggekwalificeerde banen. De
lidstaten mogen alleen verlangen dat zij wijzigingen van werkgever of wijzigingen die van invloed
kunnen zijn op de naleving van de toelatingsvoorwaarden voor de Europese blauwe kaart meedelen.
Het is de bedoeling om de legale toestand duidelijk te maken in alle lidstaten en om onnodige
administratieve lasten te voorkomen. Houders van een Europese blauwe kaart mogen parallel met
hun beroep als werknemer een activiteit als zelfstandige uitoefenen. Dit kan leiden tot innovatief
ondernemerschap. Dit recht doet niets af aan het feit dat onafgebroken moet zijn voldaan aan de
toelatingsvoorwaarden voor de Europese blauwe kaart en dat de houder dus actief moet blijven in
een hooggekwalificeerde baan.

Artikelen 15 en 16 Gelijke behandeling en gezinsleden
In vergelijking met de huidige richtlijn zijn er enkele actualiseringen met het oog op een betere
overeenstemming met recentere richtlijnen.
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Er mogen geen wachttijden of integratiemaatregelen worden opgelegd voordat gezinshereniging is
toegestaan. Een verdere versoepeling bestaat erin dat de gezinsleden het recht hebben hun
vergunningen onmiddellijk te ontvangen op het moment van de uitreiking van de Europese blauwe
kaart, zodat ze de werknemer onmiddellijk kunnen vergezellen. Bovendien mogen de lidstaten geen
beperkingen toepassen in verband met de toegang van gezinsleden tot de arbeidsmarkt, maar kan er
wel een arbeidsmarkttoets worden verricht voordat die toegang wordt verleend.

Artikelen 17 en 18 Status van langdurig ingezetene voor houders van een Europese blauwe kaart
In vergelijking met de huidige richtlijn worden er verdere versoepelingen ingevoerd. Om een
voldoende niveau van integratie in de gastlidstaat te waarborgen, kan toegang eerst en vooral
worden verworven mits een onafgebroken verblijfsduur van drie jaar in een lidstaat als houder
van een Europese blauwe kaart. Als de houder van de blauwe kaart uit hoofde van de
mobiliteitsbepalingen van de Europese blauwe kaart naar een andere lidstaat is verhuisd, kan deze
status ook worden verkregen mits een onafgebroken verblijfsduur van vijf jaar die gecumuleerd is in
verschillende lidstaten (ook een verblijf op grond van een andere verblijfsvergunning dan de Europese
blauwe kaart wordt in aanmerking genomen). Om de band te versterken met het land dat de status
van langdurig ingezetene verleent, moet de houder van een Europese blauwe kaart ten minste twee
jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag voor de status in de betrokken lidstaat hebben
verbleven. Wanneer de periode van drie jaar geldt, kan de EU-status van langdurige ingezetene
worden ingetrokken voordat een periode van het legale en ononderbroken verblijf van vijf jaar op
het grondgebied van de lidstaten is bereikt, indien de onderdaan van een derde land werkloos wordt
en onvoldoende middelen heeft om zichzelf en, in voorkomend geval, zijn/haar gezinsleden te
onderhouden zonder een beroep te doen op het sociale bijstandsstelsel van de betrokken lidstaat,
tenzij in geval van ziekte, ongeval, onvrijwillige werkloosheid of beroepsopleiding.
In het voorstel worden nieuwe bepalingen ingevoerd voor langdurig ingezetenen die voormalige
houders van een Europese blauwe kaart zijn om te garanderen dat er tijdens deze overgang geen
rechten verloren gaan. De kortdurende mobiliteitsregelingen binnen de EU voor bedrijfsactiviteiten
in een tweede lidstaat die een houder van een Europese blauwe kaart geniet, blijven behouden tot
deze de status van langdurig ingezetene krijgt. Voor een verblijf in een tweede lidstaat geldt voor
langdurig ingezetenen die voormalige houders van een Europese blauwe kaart zijn, het stelsel dat is
vastgesteld bij Richtlijn 2003/109/EG, met afwijkingen wanneer de regelingen van de Europese
blauwe kaart gunstiger zijn.

Artikel 19 Bedrijfsactiviteit in een tweede lidstaat
Dit volledig nieuwe artikel inzake korte termijn mobiliteit staat houders van de Europese blauwe
kaart toe naar andere lidstaten te reizen en er te verblijven (maximum 90 dagen) om er een
bedrijfsactiviteit te verrichten. Als voorbeeld wordt aangehaald het bijwonen van interne of
externe bedrijfsvergaderingen, het bijwonen van conferenties en seminars, het onderhandelen over
zakelijke transacties, het verrichten van verkoop- of marketingactiviteiten, het uitvoeren van interne
of klantencontroles, het onderzoeken van bedrijfsopportuniteiten, of het bijwonen en krijgen van
opleiding.
Tweede lidstaten mogen geen werkvergunning of andere vergunning verlangen dan de Europese
blauwe kaart die door de eerste lidstaat is afgegeven voor het verrichten van een dergelijke activiteit.
Wanneer de Europese blauwe kaart is afgegeven door een lidstaat die het Schengen akkoord toepast,
kan de houder zich vrij bewegen in het Schengengebied en er gedurende 90 dagen in een periode
van 180 dagen een bedrijfsactiviteit verrichten. Hij/zij kan gedurende dezelfde periode een
bedrijfsactiviteit verrichten wanneer hij/zij verhuist naar lidstaten die deelnemen aan de Europese
blauwe kaart maar die het Schengen acquis niet volledig toepassen. Wanneer de Europese blauwe
kaart is afgegeven door een lidstaat die het Schengen acquis niet volledig toepast, moet de tweede
lidstaat de houder van de blauwe kaart op grond van die kaart toegang verlenen om op zijn
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grondgebied een bedrijfsactiviteit te verrichten, zonder daarvoor een ander visum of andere
vergunning te vereisen, ook gedurende 90 dagen in een periode van 180 dagen. Dit artikel heeft vooral
tot doel te garanderen dat bedrijfsactiviteiten binnen de EU, die mogelijk behoren tot de routinetaken
van hooggekwalificeerde werknemers, kunnen worden verricht zonder rechtsonzekerheid of
buitensporige administratieve lasten.

Artikelen 20 en 21 Verblijf in een tweede lidstaat voor houders van een Europese blauwe kaart en
hun gezinsleden
In vergelijking met de huidige richtlijn wordt de lange termijn mobiliteit tussen de lidstaten nog
vergemakkelijkt. De vereiste verblijfsduur in de eerste lidstaat wordt van 18 maanden teruggebracht
naar 12 maanden. Bovendien wordt een aanvrager van een Europese blauwe kaart in de tweede
lidstaat van verschillende voorwaarden vrijgesteld. Er is met name geen arbeidsmarkttoets
toegestaan voor mobiele houders van een Europese blauwe kaart als deze ook niet is ingevoerd voor
aanvragen bij eerste binnenkomst. Er zijn geen quota toegestaan en de tweede lidstaat mag de
kwalificaties voor niet-gereglementeerde beroepen niet nogmaals controleren. De desbetreffende
procedure wordt vereenvoudigd en versneld, en de werkzaamheden kunnen onmiddellijk worden
aangevat na indiening van de aanvraag voor een Europese blauwe kaart. Gezinsleden kunnen zich
onmiddellijk bij de houder van de blauwe kaart voegen en zijn vrijgesteld van enkele voorwaarden
voor hun verblijf in de tweede lidstaat.

Artikel 22 Waarborgen en sancties
Er worden nieuwe waarborgen ingevoerd die passen bij de ruimere rechten die houders van een
Europese blauwe kaart voortaan krijgen. De lidstaten mogen, wanneer de Europese blauwe kaart is
uitgereikt door een lidstaat die het Schengen acquis niet volledig toepast, bewijsstukken verlangen
van het doel van de reis wanneer de houder van een Europese blauwe kaart in het kader van
mobiliteitsdoeleinden een buitengrens overschrijdt. Als een tweede lidstaat uiteindelijk geen Europese
blauwe kaart uitreikt, moet de eerste lidstaat de betrokkene en zijn/haar gezinsleden bovendien
opnieuw toelaten op zijn grondgebied. Er zijn bijzondere waarborgen tegen uitwijzing voor situaties
waarin de houder van een Europese blauwe kaart ook internationale bescherming geniet. De lidstaten
krijgen de mogelijkheid om sancties op te leggen aan werkgevers die hun verplichtingen niet
nakomen.

Artikelen 23, 24, 25 en 26 Toegang tot informatie, statistieken, verslaggeving en samenwerking tussen
contactpunten
Artikel 23 vereist dat de lidstaten de aanvragers vlot toegankelijke informatie verstrekken over de
voorwaarden voor binnenkomst en verblijf, alsook over de bijhorende rechten. Het vereist ook dat
de lidstaten de Commissie gegevens toezenden over een aantal aspecten, zoals de jaarsalarisdrempels,
de lijst van knelpuntberoepen, de gevallen waarin lidstaten gebruik maken van de clausule in verband
met een ethisch wervingsbeleid en de op hun grondgebied toegestane bedrijfsactiviteiten. Op grond
van artikel 23 moeten de lidstaten de Commissie statistieken toezenden over het aantal uitgereikte,
geweigerde, verlengde of ingetrokken Europese blauwe kaarten, en over de vergunningen die zijn
uitgereikt aan gezinsleden van houders van die kaarten.
Artikel 26 vereist dat de lidstaten contactpunten aanwijzen voor de uitwisseling van informatie over
artikel 17 (status van langdurig ingezetenen), artikel 19 (bedrijfsactiviteiten), artikel 20 (langdurige
mobiliteit) en artikel 23 (uitvoeringsmaatregelen). Deze contactpunten werken in verband met
validatieregelingen doeltreffend samen met belanghebbenden in de sectoren onderwijs, opleiding,
tewerkstelling en jongeren, alsook met andere relevante beleidsdomeinen.

Artikelen 27, 28, 29 en 30 Omzetting, inwerkingtreding, adressaten en intrekking
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D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
Niet van toepassing
E. Subsidiariteits-inschatting
Hieronder vindt u een overzicht van de subsidiariteits-inschatting zoals gepresenteerd door de
Commissie. Deze inschatting moet samen gelezen worden met het Vlaamse standpunt in sectie F.
Dit voorstel slaat op de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen
en procedures voor het uitreiken van de nodige vergunningen voor hooggekwalificeerde banen.
Verder bepaalt het voorstel onder welke voorwaarden onderdanen van derde landen in een tweede
lidstaat mogen verblijven. Als passende rechtsgrondslag hanteert de Commissie dan ook artikel 79,
lid 2 (a) en (b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, samen met artikel
79 lid 1 van dit Verdrag.
Elke lidstaat heeft zijn eigen nationale stelsel voor hooggekwalificeerde werknemers, maar
dit bevordert niet de aantrekkelijkheid van de EU in haar geheel. De stelsels van de lidstaten
kunnen niet wedijveren met stelsels met een meer eenvormige aanpak uit traditionele
immigratielanden zoals de VS, Canada en Australië.
Sollicitanten en werkgevers moeten in de verschillende lidstaten hun weg zoeken in een doolhof
van uiteenlopende en parallelle nationale regels met alle kosten en administratieve lasten van
dien. Voorts zou één enkel, duidelijk en eenvoudig stel regels gemakkelijker en kostenefficiënter
zijn voor de autoriteiten van de lidstaten voor het onderzoek van de aanvragen van
hooggekwalificeerde werknemers.
Met één enkele, transparante, soepele en gestroomlijnde regeling voor hooggekwalificeerde
werknemers kan de EU concurreren met andere grote bestemmingen en draagt ze de boodschap
uit naar deze doelgroep dat de EU hen welkom heet door duidelijke en snelle toelatingsprocedures
te bieden, samen met aantrekkelijke verblijfsvoorwaarden voor hen en hun gezin.
Bovendien kan alleen een mobiliteitsregeling op EU-niveau deze werknemers de mogelijkheid
bieden om ongehinderd in verschillende lidstaten van de EU rond te reizen, er te werken en er te
verblijven. Dit draagt ertoe bij dat sneller op de vraag naar hooggekwalificeerde arbeidskrachten
kan worden ingespeeld. Met nationale regelingen daarentegen is een vlotte mobiliteit niet
vanzelfsprekend.
In de geharmoniseerde blauwe kaart regeling worden de parallelle nationale regelingen
afgeschaft. De lidstaten behouden de bevoegdheid om het aantal onderdanen die uit derde landen
tot hun grondgebied worden toegelaten om er werk te zoeken, te beperken (via quota). Verder
zullen lidstaten een arbeidsmarkttoets kunnen verantwoorden wanneer hun arbeidsmarkt ernstig
is verstoord (bijvoorbeeld bij hoge werkloosheid voor een bepaald beroep of in een bepaalde
sector). Bovendien zullen de lidstaten zelf controle uitoefenen over het niveau van de
salarisdrempel (rekening houdend met onder- en bovengrenzen) die wordt berekend op basis van
het nationaal salarisgemiddelde, en over de knelpuntberoepen waarvoor een lagere drempel geldt.
Op basis van bovenstaande overwegingen is de Commissie van oordeel dat het voorstel voldoet
aan het subsidiariteitsbeginsel.
F. Eerste politieke standpuntinname

De afschaffing van parallelle nationale systemen
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Het voordeel van een nationaal systeem is dat het beter afgestemd is op de eigen arbeidsmarktnoden.
In België werd het arbeidsmarktbeleid geregionaliseerd om deze reden. Het weglaten van het eigen
nationaal systeem zou echter de afstemming op de eigen arbeidsmarkt in het gedrang brengen.Het
Europese legale migratiebeleid moet ruimte laten voor de effectieve arbeidsmarktnoden van de
nationale lidstaten. De onderlinge verschillen tussen de lidstaten zijn te groot waardoor een
vergelijking met de Verenigde Staten of Canada niet helemaal opgaat.

De definitie “hooggekwalificeerde baan”
De definitie is te ruim. De hogere beroepskwalificaties voor een dergelijke baan kunnen worden
gestaafd door óf een getuigschrift van hoger onderwijs óf door hogere beroepsvaardigheden die
gestaafd worden door drie jaar beroepservaring die relevant is voor het beroep of de sector.
Vlaanderen wil dat de erkenning van beroepservaring facultatief blijft (zoals in de huidige
richtlijn). De vraag is immers hoe deze pertinente beroepservaring geverifieerd kan worden. Het is al
een hele klus voor lidstaten om de gelijkwaardigheid van diploma’s te beoordelen.

De salarisdrempel van 1,0 tot maximaal 1,4 maal het bruto jaarsalaris (in plaats van 1,5 in de huidige
richtlijn)
Vlaanderen kan instemmen met de salarisdrempels tussen 1,0 en 1,4 van het bruto jaarsalaris,
in vergelijkebare functies en sectoren. Bedoeling is om hoogopgeleiden aan te trekken waar we ze
nodig hebben, onder gelijke voorwaarden als eigen onderdanen in gelijkaardige functies. De vrees
bestaat dat bij een algemene lage loondrempel heel veel mensen aangetrokken zullen worden voor
louter uitvoerende taken, of dat (in bepaalde sectoren) vaste werknemers vervangen zullen worden
door goedkopere derdelanders.

De verplichte lagere salarisdrempel voor knelpuntberoepen en pas afgestudeerden (= 80% van de
algemene drempel
Vlaanderen verzet zich tegen een salarisdrempel die lager ligt dan het gemiddeld jaarlijks
bruto-inkomen. Het kan immers niet de bedoeling zijn om knelpuntvacatures in te vullen voor
onderdanen uit derde landen die tegen 80% van het loonbarema komen werken (ontwrichting
arbeidsmarkt). Vlaanderen wil geen derdelanders aantrekken onder de drempel van 100%.
Hoogopgeleide arbeidskrachten aantrekken onder deze drempel staat gelijk aan sociale dumping.
Bij de afbakening van ‘knelpuntberoepen’ rijst ook de vraag of lidstaten een onderscheid kunnen
maken tussen knelpuntberoepen in het algemeen en knelpuntberoepen die openstaan voor migratie.

Beperking bij de arbeidsmarkttoets
Vlaanderen maakt een voorbehoud bij het verlies van de mogelijkheid om in elk geval een
arbeidsmarkttoets uit te voeren alvorens toegang te verlenen tot de arbeidsmarkt. Zeker nu de
categorie hooggekwalificeerden verruimd wordt, moeten lidstaten in de mogelijkheid gesteld worden
om voorafgaandelijk een arbeidsmarkttoets uit te voeren. Bij het voorstel waarin is voorzien dat
een ernstige verstoring van de arbeidsmarkt aan de Commissie moet worden gemeld, rijst overigens
de vraag of de Commissie deze melding kan beoordelen en afwijzen.

Mobiliteit
Vlaanderen staat in het algemeen positief tegenover de mobiliteitsbepalingen. Echter moeten de
nodige garanties ingebouwd worden tegen sociale dumping: de onderlinge verschillen tussen de
lidstaten zijn immers te groot. Zo is de definitie van ‘professionele activiteiten’ (waarbinnen korte
termijn mobiliteit mogelijk is) niet limitatief en zeer ruim (ruimer dan loutere dienstverlening). Het
volstaat dat een werknemer via de eenvoudigste weg (goedkoopste lidstaat) toegang krijgt tot Europa
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om tijdelijk opdrachten uit te voeren in een andere (duurdere) lidstaat. De nieuwe richtlijn voorziet
niet dat voor deze prestaties voldaan moet worden aan het loonbarema van de tweede lidstaat.

De mogelijkheid om een activiteit als zelfstandige te verrichten
Vlaanderen gaat akkoord met een bijkomstige toegang tot het zelfstandig statuut, zonder dat dit
statuut verblijfsrechten opent. Deze garantie moet schijnzelfstandigheid tegengaan.

Conclusie
De Vlaamse bezorgdheid is dat de onderlinge verschillen tussen de lidstaten van de Europese Unie
te groot zijn om één verplicht en geharmoniseerd systeem van blauwe kaart op te leggen. Het
migratiebeleid moet afgestemd kunnen worden op de effectieve arbeidsmarktnoden van de nationale
lidstaten.
Concreet maken wij een voorbehoud bij:





5.2.

De verplichte erkenning van professionele ervaring;
De verplichting om tot 80% van het vastgestelde loonbarema te dalen in geval van
knelpuntberoepen en jong afgestudeerden;
Het verlies van de mogelijkheid om in elk geval een arbeidsmarktonderzoek te voeren
alvorens toegang te verlenen tot de arbeidsmarkt;
Afbakening ‘professionele activiteiten’ inzake korte mobiliteit.

Een strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

De digitale transformatie is van het allergrootste belang voor Europa’s toekomstige duurzame
groei en concurrentievermogen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft een
toenemende impact op alle onderdelen van de samenleving. De helft van alle productiviteitsgroei
zou afkomstig zijn van investeringen in ICT. Het internetverkeer verdubbelt elke twee à drie jaar.
Mobiel internetverkeer verdubbelt zelfs ieder jaar. De werkgelegenheid in de ICT -sector groeit met
3% per jaar, ondanks de crisis. De digitale economie groeit tot zeven maal s neller dan de gewone
economie. ICT is een essentiële technologie voor structurele hervormingen op domeinen zoals
gezondheid, energie, openbare diensten en onderwijs.
De Europese Commissie erkent het belang van de toenemende digitalisering. Onder de Europa
2020 strategie werd de Digitale Agenda gelanceerd als de eerste van zeven kerninitiatieven. De
digitale interne markt is een essentieel onderdeel van deze Digitale Agenda.
Met de strategie voor de digitale Interne Markt wil de Commissie verzekeren dat consumenten
grensoverschrijdende toegang krijgen tot digitale diensten, een gelijk speelveld creëren voor
bedrijven en de voorwaarden creëren die een dynamische digitale economie en samenleving
mogelijk maken.
A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige naam
Referentienummer
Soort initiatief
Actoren +
besluitvormingsprocedure in

Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa
COM (2015) 192
Niet-wetgevend (aankondiging van zowel wetgevende als
niet-wetgevende initiatieven)
Door de omvattende reikwijdte van de strategie zijn de
betrokken actoren legio. De overkoepelende actoren zijn:
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de Raad

-

Actoren + rol van het Europees
Parlement
EUR-lex wetgevingsprocedures
Link Oeil
COM Impact Assessment

Raadswerkgroep Groei & Concurrentievermogen: federale
attaché.
Raad Concurrentievermogen: minister Kris Peeters.
Raadsconclusies en debatten.

Zie Link Oeil.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/HIS/?uri=CELEX:52015DC0192&qid=1431961468398
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.
do?reference=2015/2147(INI)&l=en
De Commissie heeft geen impact assessment uitgevoerd voor
de omvattende strategie. Voor de individuele voorstellen
zullen, waar nodig, impactanalyses worden opgesteld.

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

EWI
OV, DKB, FB, CJSM, iV, MOW, WVG
Federale overheid + andere gemeenschappen en gewesten
Email
IEC

C. Inhoud van het voorstel
(Zie punt G. voor laatste ontwikkelingen in de uitvoering van het pakket.)
De Strategie voor de digitale eengemaakte markt kondigt 16 initiatieven aan (bestaande uit één of
meerdere voorstellen) onder drie pijlers. De voorstellen zullen door de Commissie worden
aangenomen in 2015-2016.

Betere toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten in Europa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

meer eenvoudige regels voor grensoverschrijdende e-handel, zoals geharmoniseerde EUregels inzake contracten;
snellere en consistentere afdwinging van consumentenrechten;
efficiëntere en meer betaalbare pakketjesleveringen;
stoppen van ongerechtvaardigde geo-blocking;
bezorgdheden rond mededinging identificeren: de Commissie is een antitrustonderzoek
gestart in de e-handel;
een moderne auteursrechtenwetgeving om onder meer de meeneembaarheid van
aangekochte werken te verhogen;
herziening van de Satelliet- en Kabelrichtlijn om onder meer grensoverschrijdende toegang
tot omroepen te verbeteren;
verminderen van administratieve lasten die gepaard gaan met de BTW-regels in geval van
e-handel.

Creëren van de juiste randvoorwaarden en een gelijk mededingingsveld voor digitale netwerken en
innovatieve diensten:
1.
2.

herziening van de telecomregels (spectrum, breedband…);
herziening van het kader voor audiovisuele media;
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3.
4.
5.

omvattende analyse van de rol van online platforms;
vertrouwen en veiligheid verhogen inzake persoonsgegevens;
partnerschap met de industrie aangaan inzake cybersecurity.

Maximaliseren van het groeipotentieel van de digitale economie:
1.
2.
3.

voorstel voor een “European free flow of data initiative” en lanceren van Europees Cloudinitiatief, waaronder een “research cloud”;
prioriteiten vastleggen voor normalisering en interoperabiliteit;
initiatieven inzake vaardigheden en e-overheid.

D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
Lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld zijn in elk geval betrokken bij:





Betere toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten in Europa
(bijvoorbeeld auteurswetgeving).
De verdere uitbouw van e-government (bijvoorbeeld interoperabele digitale
handtekeningen).
Digitalisering van het bedrijfsleven (vooral traditonele sectoren en kleine en middelgrote
ondernemingen raken achterop bij digitale transformatie).
Het verhogen van vertrouwen en veiligheid inzake persoonsgegevens.

E. Subsidiariteitsinschatting
Wetgevende voorstellen zullen op de relevante Verdragsartikelen worden gebaseerd. Een eerste,
ruwe inschatting lijkt aan te geven dat het subsidiariteitsbeginsel wordt gerespecteerd. Uiteraard
moet deze preliminaire inschatting per concreet voorstel worden bevestigd.
F. Eerste politieke standpuntinname
(Zie punt H. hieronder voor standpunten ten aanzien van recente ontwikkelingen.)

1.

Algemeen

Vlaanderen kan zich vinden in de drie prioriteiten die in deze officiële mededeling gesteld worden.
Vlaanderen wil zich in aanloop van de Digital Single Market positioneren als een interessante regio
voor e-commerce activiteiten in zijn algemeenheid en voor sterke e-commerce spelers om er zich te
vestigen.
Het ambitieniveau van dit actieplan ligt al erg hoog. De ervaring van voorgaande actieplannen leert
dat de realisatie van ambitieuze plannen niet eenvoudig is. Vlaanderen zou liever meer focus zien op
de daadwerkelijke realisatie, in plaats van nog extra aandachtspunten toe te voegen.
De focus vanuit Europa op dreiging van cybersecurity ziet Vlaanderen graag verhoogd. Zou de
Europese Unie bijvoorbeeld actiever een klimaat kunnen creëren dat ontwikkeling van
beveiligingsproducten - of veilige producten – stimuleert?
Vlaanderen mist een vermelding over ethisch verantwoord ondernemen. De ‘vrije’ concurrentie tussen
online spelers kan de werkomstandigheden, remuneratie, etc. van werknemers negatief beïnvloeden.
Ook andere terreinen van bedrijfsvoering kunnen onder druk komen te staan bij toegenomen
(grensoverschrijdende) concurrentie.

2. Betere toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten in Europa
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Uiteindelijk op wetgevend en reglementair vlak kunnen strijden met gelijke, geharmoniseerde wapens
tegen de buurregio’s, is voor Vlaanderen de beste garantie dat we ook in de toekomst als Vlaamse
regio ten volle mee de vruchten kunnen blijven plukken van het e-commerce gebeuren (retail, B2B en
logistiek).
Betere toegang tot digitale content en een gemoderniseerd auteursrecht zijn voor Vlaanderen
belangrijke aandachtspunten. De huidige - vooral federale - wetgeving (bijvoorbeeld
eigendomsrechten, auteursrechten en naburige rechten, privacywetgeving, wetgeving rond
blokkeringsystemen,…) loopt achter op de praktijken van de snel veranderende gemediatiseerde
samenleving, zeker met betrekking tot online mediagebruik en gebruik van digitale leermiddelen. Dit
verzwakt en bemoeilijkt het werken aan mediawijsheid, vooral bij het voorkomen van afwijkend
gedrag. Zonder te pleiten voor een al te restrictief overheidsingrijpen, kan Vlaanderen de aanbeveling
uit de mededeling van de Europese Commissie (cf. de mededeling “Een Europese aanpak van
mediageletterdheid in de digitale omgeving” van 2007) onderstrepen: “De Commissie roept de

lidstaten op om (…) gedragscodes te ontwikkelen en toe te passen, uit te voeren en eventueel passende
kaders voor mederegulering in samenwerking met alle belanghebbende partijen op nationaal niveau
en zelfreguleringinitiatieven te bevorderen.”

Vooral voor kleinere organisaties en experimentele projecten vraagt het doorgronden van en voldoen
aan eisen van bijvoorbeeld auteurswetgeving veel energie. Informatie- en ervaringsdeling tussen
organisaties is op dat vlak ook nodig. Uitzonderingsregelingen voor bijvoorbeeld scholen zijn vaak
onduidelijk, onvoldoende of laten ruimte voor teveel interpretatie. Vlaanderen vraagt concreet een
uitbreiding van de uitzonderlingsclausule voor educatief gebruik en vooral ook voor meer
transparantie omtrent de uitzonderingsclausule.
Vlaanderen hecht belang aan de herziening van zowel de e-commerce richtlijn als van de Satellieten Kabelrichtlijn. De distributie van online mediadiensten moet soepeler en toegankelijker, weliswaar
rekening houdende met territoriale afspraken over content-rechten.
Vlaanderen kan zich vinden in het standpunt en initiatief van de Commissie en het pleidooi dat wie
betalende online audiovisuele mediadiensten aankoopt in één lidstaat (thuisland), deze diensten ook
moet kunnen gebruiken in een andere lidstaat. In functie van de belangen van zowel de gebruikers
als de rechthebbenden moet er ook steeds worden gewaakt over de culturele diversiteit. De totale
afschaffing van geoblocking zou de huidige financieringsmodellen voor audiovisuele content
(prefinanciering van audiovisuele producties via territoriale exploitatie van rechten) immers grondig
door elkaar halen en dit vooral ten nadele van producties met een kleinere markt (bijvoorbeeld kleine
taalgebieden).
Aandacht dient uit te gaan naar punt 5 “bezorgdheden rond mededing in het kader van e-handel”,
wat betreft logies. Een gelijk speelveld voor e-handel in logies houdt in dat verplichtingen voor
logiesaanbieders ook op aanbieders van logies op het internet van toepassing zijn en dit moet
afdwingbaar zijn door de plaatselijke autoriteiten. Dit laatste kan ook verplichtingen voor de
aanbieder van het overkoepelende IT-platform met zich meebrengen, onafgezien of deze binnen of
buiten de EU is gevestigd.

3. Creëren van de juiste randvoorwaarden en een gelijk mededingingsveld voor digitale netwerken
en innovatieve diensten
Aangaande het Telecom Single Market pakket is het standpunt van Vlaanderen;


Netneutraliteit: voorstander van het principe van netneutraliteit, maar geen voorstander
van absolute netneutraliteit omdat (i) dit mogelijks een drempel inhoudt om te gaan
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investeren in netwerken en (ii) consumenten tot afspraken moeten komen met de internet
toegang-providers over de afgenomen diensten.


Bij de herziening van het algemeen regelgevend kader rond elektronische communicatie (de
telecomrichtlijnen) is er nood aan effectieve return on investment voor investeri ngen in
performante netwerken, maar tegelijk moet rekening gehouden worden met de specifieke
marktsituaties om concurrentie te laten spelen.



In Vlaanderen zijn twee alternatieve competitieve infrastructuren aanwezig voor quadruple
play aanbod (Telenet/Base en Proximus), maar andere alternatieve spelers hebben het (zeer)
moeilijk om de markt te betreden.



Vlaanderen kan zich dus vinden in het standpunt van de Commissie.

Wat betreft het Spectrum:


De Europese Commissie wenst bij de herziening van het regelgevend kader onder meer te
focussen op een consistente ‘single market approach’ voor spectrumbeleid en –
management. Dit initiatief kan de bevoegdheid van de lidstaten over radiospectrum op de
helling plaatsen.



De Europese Commissie plant om voorstellen te doen over de gecoördineerde vrijmaking
van de 700 MHz-band (van pure omroep) ten voordele van mobiele breedband. In deze
frequentieband bezit Vlaanderen een omroepspectrum dat heden is toegekend aan Norkring
België N.V., in principe tot 2024. Daarnaast is er ook een steeds toenemend aandeel van
video in de globale mobiele datatrafiek, wat ook belangrijk is in het kader van de
bevoegdheid van Vlaanderen voor audiovisuele mediadiensten en –activiteiten. Meer
algemeen kan gesteld worden dat het radiospectrum een nationale bron is, dat nationaal
geregeld dient te worden. Harmonisatie biedt niet altijd een oplossing. De lidstaten dienen
de bevoegdheden over het spectrum te behouden (subsidiariteit). Er zijn de gebruikelijke
coördinatiemechanismen en de samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot de
coördinatie van het spectrum en deze kunnen behouden worden. Licenties voor het gebruik
van het radiospectrum door operatoren moeten nationale materie blijven, er kan niet
worden geëvolueerd naar multilaterale licenties.



De voorstellen over de potentiële uitbreiding van de rollen van BEREC (Body of European
Regulators for Electronic Communications) of de RSPG (Radio Spectrum Policy Group)
dienen nauwlettend te worden opgevolgd en het is aan te bevelen dat de Gemeenschappen
binnen de Belgische delegatie van de RSPG een meer formelere rol kunnen opnemen, zeker
indien de rol van de Radio Spectrum Policy Group zou worden uitgebreid.

Betreffende de herziening van de audio-visuele mediadiensten (AVMD) richtlijn is het standpunt van
Vlaanderen:


Voorbehoud bij uitbreiding toepassingsgebied AVMD-richtlijn: het is de dienst die moet
worden geregeld en niet de aanbieder van de dienst;



Voorstander van de gelijkschakeling lineair / niet lineair;



De criteria van artikel 2 waarin wordt bepaald welke lidstaat bevoegd is voor een aanbieder
van audiovisuele mediadiensten, moeten worden verduidelijkt zodat er meer samenhang
ontstaat met de definities van de richtlijn, meer bepaald met de definitie van “redactionele
verantwoordelijkheid” waarin het begrip “effectieve controle” vervat is dat ook moet worden
gedefinieerd in de richtlijn
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Vlaanderen gaat akkoord met de rol van online-platformen en piraterij. Het is de intentie van de
Commissie om een analyse van de problematiek te maken over verschillende velden. Dit leidt
mogelijks tot versterking/groei van online mediadiensten en –platformen.

4. Maximaliseren van het groeipotentieel van de digitale economie
In het hoofdstuk 4.1. “data economy” merkt Vlaanderen op dat de huidige richtlijn overheidsinformatie
(PSI directive) geen standaard licenties definieert voor Open Data, maar dat elke lidstaat die vrij mag
definiëren en ze enkel voor binnenlands gebruik moet standaardiseren.
Dit is een hinderpaal voor applicaties die pan-Europese ambities hebben omdat technologisch het
quasi onmogelijk is dat een toepassing voor elke dataset per lidstaat de bijhorende licenties “leest”
en interpreteert. Een applicatie die bijvoorbeeld gebruik maakt van lokale informatie kan hooguit
checken of die onder een zogenaamde creative commons licentie valt of niet, maar dit kan onmogelijk
als de omschrijving van elke licentie verschilt van land tot land.
Er wordt gewezen op het belang van interoperabiliteit en het gebruik van standaarden om het
competitievermogen van de Europese digitale economie te verhogen. De Vlaamse overheid hecht
reeds vele jaren het nodige belang aan het gebruik van Europese standaarden, onder meer op het
vlak van gegevensuitwisseling en public e-procurement, wat het in de toekomst gemakkelijker moet
maken om eventuele grensoverschrijdende elektronische overheidsdienstverlening te ontwikkelen.
Binnen het Agentschap Informatie Vlaanderen is het de bedoeling zijn om de standaarden en
enterprise architectuur die nog voor de Vlaamse overheid ontwikkeld zullen worden af te stemmen
op het (vernieuwde) Europese Interoperability Framework.
Ook wordt hier terecht veel belang gehecht aan het tot stand komen van een inclusieve digitale
eenheidsmarkt, waarin burgers en bedrijven over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om
volop te genieten van digitale (overheids)diensten. Binnen de conceptnota Vlaanderen Radicaal
Digitaal van 27 maart wordt ook meermaals op het belang hiervan gewezen, en worden initiatieven
rond “begeleid digitaal” aangekondigd om dit mogelijk te maken.
De Europese Commissie blijft ook belang hechten aan de verdere uitbouw van e-government en
kondigt daartoe een nieuw e-government actieplan 2016-2020 aan. De Vlaamse overheid zal haar egovernment inspanningen, zoals reeds bij de vorige Europese e-government actieplannen het geval
was, laten aansluiten bij de doelstellingen van dit actieplan. Meer bepaald zal de Vlaamse overheid
verder inzetten op de realisatie van het “once only” principe (binnen de Vlaamse overheid gekend als
het MAGDA-principe “vraag niet wat je al weet”), en wenst zij zeker mee te werken aan het initiatief
van de Europese Commissie om zogenaamde “business registers” (authentieke gegevensbronnen over
ondernemingen zoals de federale Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Vlaamse Verrijkte
Kruispuntbank voor Ondernemingen) met elkaar te koppelen tegen 2017. De Vlaamse overheid zal, net
zoals de Europese Commissie voorstelt, ook verdere stappen zetten op het vlak van volledig
elektronische overheidsaanbestedingen (public e-procurement) en het gebruik van interoperable
digitale handtekeningen (vooral ook naar de lokale overheden toe).

5. Prioriteiten
De prioriteiten voor Vlaanderen zijn:


voorstel 12 - vertrouwen en veiligheid verhogen inzake persoonsgegevens: De privacy
wetgeving is in België al sterk uitgebouwd. Een steviger geharmoniseerd Europees
privacybeleid is ook noodzakelijk.
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Voorstel 13 - partnerschap met de industrie aangaan inzake cybersecurity:
Cybersecurity is voor de digitale overheid een belangrijke dreiging. Gezien de omvang is het
een uitdaging die inderdaad op Europees niveau moet aangepakt worden. Het is dan ook
aan te moedigen dat hier de nodige inspanningen naartoe gaan. Dat men deze inspanningen
maximaal samen aangaat in partnerschap met de industrie, is een goede zaak.
Volgende initiatieven volgt de Vlaamse overheid reeds op:
a) de nieuwe Network and Information Security (NIS) Directive
b) de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR)
c) in oktober (jaarlijks), de European Cyber Security Month (ECSM)
De vraag is of Europa wel voldoende inspanningen levert om de cyberdreiging het hoofd te
bieden. We denken dat er meer voor nodig is, structureel en op niveaus die buiten onze
invloedscirkel (als Vlaamse overheid) liggen (bijvoorbeeld internet protocollen, ICT
technologie zoals operating systemen, software, hardware, ...).



Voorstel 14 - “European free flow of data initiative” en lanceren van Europees Cloudinitiatief, waaronder een “research cloud”. Er is een duidelijk en efficiënt regelgevend
kader nodig over de plaats waar privacygevoelige gegevensopslag kan plaatsvinden. Nu
hindert onduidelijkheid in de regelgeving sommige digitaliseringsinitiatieven bij de overheid.
Ook een Europees cloud-initiatief kan een interessant aanbod zijn, zowel om regelgevend in
orde te zijn, als om kosten te drukken.



Voorstel 15 - prioriteiten vastleggen voor normalisering en interoperabiliteit:
Prioriteit wanneer het gaat over interacties met de overheden. Europa focust vooral op ehealth, vervoersplanning en slimme energie.



Voorstel 16 - initiatieven inzake vaardigheden en e-overheid: ook e-inclusie, only
once, digitale handtekening.
Vlaanderen kiest voor ‘begeleid digitaal’, waarbij deze mensen door een vaardig iemand
worden geholpen in hun functioneren in de digitale samenleving, ook al hebben ze zelf geen
toegang. Zoals het nu geformuleerd is, voorziet Europa enkel steun voor de ontwikkeling
van de vaardigheden van wie toegang heeft.
Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk dat in onze geïnformatiseerde en genetwerkte
samenleving de overheid een kennisoverheid moet zijn, wil ze nog impact hebben op de
samenleving. Databanken vormen de ruggengraat van deze overheid. Data en informatie zijn
daarbij de belangrijkste grondstof waarover de overheid beschikt, evenals de mensen om
van die data en informatie kennis te maken. Het verzamelen en ontsluiten van data wordt
meer en meer een kerntaak van de overheid, alsook het verwerken van die data tot bruikbare
informatie.

G. Recente ontwikkelingen
Op 19 april 2016 publiceerde de Commissie haar plannen om de Europese bedrijfswereld, middelgrote
en kleine ondernemingen, onderzoekers en overheidsinstanties optimaal te laten profiteren van
nieuwe technologieën. Het pakket bestaat uit vier mededelingen en vijf werkdocumenten.



De digitalisering van het Europese bedrijfsleven (overkoepelende mededeling) –
COM(2016)180
 Werkdocument over Internet of Things – SWD(2016)110
Europees Cloud-initiatief – COM(2016)178
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 Werkdocument High-Performance Computing – SWD(2016)106
 Werkdocument Kwantumtechnologie – SWD(2016)107
Normalisatieprioriteiten op ICT-gebied – COM(2016)176
E-Government Actieplan 2016-2020 – COM(2016)179
 Werkdocument over de implementatie en evaluatie van het EU e-government Actieplan
2016-2020 – SWD(2016)108
 Werkdocument Managementsamenvatting van de implementatie en evaluatie van het EU
e-government actieplan 2016-2020 – SWD(2016)109

Digitalisering van het bedrijfsleven
Hoewel sommige geledingen van de economie snel digitale technologieën en processen hebben
opgepikt, moeten alle sectoren van het Europese bedrijfsleven de digitale mogelijkheden ten volle
benutten als zij op wereldschaal willen concurreren, ongeacht de grootte van de ondernemingen.
Vooral traditionele sectoren (zoals bouw, agro-voedingsmiddelen, textiel of metaal) en middelgrote
en kleine ondernemingen raken achterop bij de digitale transformatie. Volgens recente ramingen zal
de digitalisering van producten en diensten meer dan 110 miljard euro extra per jaar opleveren aan
inkomsten voor de industrie in Europa in de komende vijf jaar.
Verschillende EU-lidstaten hebben al strategieën om de digitalisering van de industrie te
ondersteunen. Maar er is ook een overkoepelende Europese aanpak nodig om te voorkomen dat de
markt versnipperd raakt en ervoor te zorgen dat de vruchten worden geplukt van de digitale
vooruitgang, zoals het internet van de dingen.
In het kader van deze aanpak zal de Commissie:
 nationale en regionale initiatieven op het gebied van de digitalisering van de
industrie helpen coördineren door een permanente dialoog te onderhouden met alle
betrokken actoren in de EU. Met de lidstaten en de industrie zal een beheerskader worden
opgezet;
 gericht investeren in de publiek-private partnerschappen van de EU en het gebruik van de
mogelijkheden
van
het EU-investeringsplan en
de Europese
structuuren
investeringsfondsen sterk aanmoedigen;
 500 miljoen euro investeren in een pan-Europees netwerk van digitale innovatiehubs
(technologische excellentiecentra) waar bedrijven advies kunnen inwinnen en digitale
innovaties kunnen testen;
 grootschalige proefprojecten opzetten met het oog op de intensievere toepassing van het
internet van de dingen, geavanceerde productie en technologie in slimme steden en huizen,
communicerende auto's of mobiele gezondheidszorg;
 toekomstbestendige wetgeving vaststellen om het vrije dataverkeer te steunen en
duidelijkheid te scheppen over de eigendom van data die zijn gegenereerd door sensors en
slimme apparaten. De Commissie zal ook de veiligheids- en aansprakelijkheidsregels inzake
autonome systemen opnieuw bekijken;
 een EU-agenda voor vaardigheden voorstellen zodat mensen de vaardigheden verwerven die
nodig zijn voor een baan in het digitale tijdperk.
Het Europees cloud-initiatief maakt ook deel uit van dit pakket en zal Europa helpen koploper te
worden in de data-gestuurde economie.
Het is de bedoeling met deze plannen in totaal meer dan 50 miljard euro aan publieke en private
investeringen vrij te maken om de digitalisering van de industrie te ondersteunen.

Prioritaire normen om digitale innovatie te stimuleren
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In de digitale eengemaakte markt moeten miljarden verbonden apparaten zoals telefoons, computers
en sensors veilig en naadloos met elkaar kunnen communiceren, ongeacht de fabrikant, de technische
eigenschappen of het land van oorsprong. Daarvoor hebben zij een gemeenschappelijke taal nodig:
normen.
De Commissie stelt concrete maatregelen voor om het normalisatieproces te versnellen door:
 zich op vijf prioriteiten te concentreren als zij de bedrijfswereld en de normalisatieinstellingen vraagt om normen op te stellen: 5G, cloud-computing, het internet van de
dingen, datatechnologie en cyberveiligheid;
 technologische tests en experimenten te co-financieren om het vaststellen van normen te
versnellen, onder meer via geschikte publiek-private partnerschappen. Daardoor zullen de
normen tijdig klaar zijn om innovatie en de groei van het bedrijfsleven te bevorderen.
Door deze snellere, gerichtere aanpak zullen ook de ontwikkeling en invoering van intelligente
netwerken, mobiele gezondheidszorg, communicerende voertuigen en andere technologieën worden
versneld. De EU is van plan de inbreng van Europese deskundigen in internationale
normalisatiebesluiten te steunen, zodat Europese ideeën kunnen bijdragen tot mondiale oplossingen.

Digitale overheidsdiensten
Mensen en bedrijven genieten nog niet alle voordelen van digitale overheidsdiensten die in de hele
EU naadloos beschikbaar moeten zijn. Via het huidige actieplan voor e-overheid zullen digitale
overheidsdiensten worden gemoderniseerd, zodat de EU een betere plek wordt om te wonen, te
werken en te investeren.
De Commissie stelt 20 maatregelen voor die tegen eind 2017 van start moeten gaan, onder meer:
 de bouw van één digitale toegangspoort waar gebruikers alle informatie, bijstand en hulp
bij problemen kunnen krijgen om efficiënt over de grenzen heen te werken;
 de onderlinge koppeling van alle ondernemings- en insolventieregisters en de aansluiting
ervan op het e-justitieportaal, dat een één-loketdienst wordt;
 een
proefproject
voor
overheidsdiensten
voor
de
toepassing
van
het "eenmaligheidsbeginsel" voor grensoverschrijdend zakendoen. Ondernemingen hoeven
maar in één EU-land papieren in te dienen bij de overheid, ook als zij in andere EU-lidstaten
actief zijn;
 hulp aan EU-landen bij het ontwikkelen van grensoverschrijdende e-gezondheidszorg zoals
elektronische recepten en patiëntgegevens;
 een snellere overgang naar e-aanbestedingen en e-handtekeningen en de invoering van het
"eenmaligheidsbeginsel" voor overheidsopdrachten.
Op 25 mei 2016 publiceerde de Commissie het e-Commerce Package bestaande uit:
 Regulation on Consumer Protection Cooperation
 Measures in the area of cross-border parcel delivery
 Proposal for a Regulation on addressing geo-blocking
 Guidance on the application unfair commercial practices directive
Op 25 mei 2016 stelde de Commissie een herziening voor van de Richtlijn over audiovisuele
mediadiensten.
Op 25 mei 2016 publiceerde de Commissie een assessment over de rol van platforms in de markt.
Op 7 juni 2016 publiceerde de Commissie een nieuwe agenda over vaardigheden. Er is hier geen
speciale focus op digitale vaardigheden.
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Op 15 juni 2016: voorstel voor een ‘Regulation on rules for wholesale roaming markets’: ontwerp van
de regels die nodig zijn om misbruik van de afschaffing van roamingtarieven in juni 2017 te
voorkomen.
Op 5 juli 2016: Besluit van de Commissie tot vaststelling van een contractueel publiek-privaat
partnerschap betreffende cyberbeveiliging (cPPP)
Op 14 september 2016: voorstel voor de herziening van auteursrechten
Op 14 september 2016: voorstel voor de herziening van de Satelliet- en Kabelrichtlijn
Op 14 september 2016: voorstel voor herziening van het Telecomwetboek
Op 14 september 2016: 5G actieplan
Op 14 september 2016: voorstel: Verordening ter bevordering van internettoegang in lokale
gemeenschappen en openbare ruimten
H. Standpunt m.b.t. de recente ontwikkelingen
De recente ontwikkelingen worden door de betrokken beleidsdomeinen positief onthaald.
Vlaanderen ondersteunt de mededeling digitalisering van het bedrijfsleven. Er staan een aantal heel
nuttige zaken in, zoals het idee van de digitale hubs, grootschalige proefprojecten en zeker ook de
normering/standaardisatie lijkt ons belangrijk voor grote investeringen waar ook echt de Europese
toegevoegde waarde duidelijk wordt. Ook de bijzondere aandacht voor de gevolgen op de
arbeidsmarkt van de digitalisering zijn belangrijk.
Vlaanderen mist wel:


concrete maatregelen wat betreft de gevolgen op de arbeidsmarkt. Het wordt geagendeerd
op de Europese sociale dialoog, er is de ‘coalitie voor digitale jobs’ waarin een soort
engagementsverklaring wordt gepromoot. Maar echt concrete beleidsmaatregelen waar
duidelijke budgetten aan verbonden zijn, zien we niet meteen.



de rol die ICT/digitalisering/big data/robotica etc. kan spelen in een meer energie-efficiënte
en materialenefficiënte productie. We denken daarbij aan hoe 3D printing tot minder
materialenafval leidt, big data het energiegebruik bij de productie perfect kan monitoren en
tot een minimum kan herleiden, etc. Er kan dus een link gelegd worden tussen dit verhaal
en een aantal andere toch zeer grote prioriteiten van deze Commissie: circulaire economie,
energie-unie, klimaat.

5.3.

Nieuwe voorstellen in het pakket Energie-Unie

Op 22 oktober 2014 bereikte de Europese Raad een akkoord over het EU Klimaat- en Energiepakket
voor 2030. Centraal in dit akkoord staat de interne, bindende doelstelling om de Europese
broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 40% te reduceren ten opzichte van 1990. Deze
doelstelling wordt op kostenefficiënte wijze verder onderverdeeld tussen de sectoren die onder het
Europees ‘Emissions Trading System’ (EU ETS) vallen (een reductiedoelstelling van -43% tegen 2030
tegenover 2005) en de sectoren die niet onder het EU ETS vallen, zoals transport, gebouwen en
landbouw (een reductiedoelstelling van -30% tegenover 2005).
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Daarnaast werd ook overeengekomen dat de LULUCF-sector (sector van het landgebruik,
veranderingen in landgebruik en bosbouw) integraal onderdeel zou uitmaken van het 2030 pakket.
Op 15 juli 2015 publiceerde de Commissie haar voorstel tot herziening van de ETS-richtlijn. Op 20 juli
2016 publiceerde de Commissie haar voorstel tot Verordening inzake de Effort Sharing (ESR) voor de
niet-ETS-sectoren en haar voorstel voor verordening inzake de LULUCF-sector. Deze voorstellen
maken5.3.2. onderdeel uit van het pakket “Energie-Unie” in het werkprogramma van de Commissie
voor 2016.

5.3.1. Effort sharing verordening (broeikasgasemissiereducties in de niet-ETSsectoren)
A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige naam

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

Voorstel voor een Verordening betreffende bindende jaarlijkse
broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en
met 2030 (Effort Sharing Regulation - ESR)
COM(2016) 482 final, 2016/0231 (COD)
Wetgevend initiatief
- Raad Leefmilieu
- Raadswerkgroep leefmilieu
- Gewone wetgevende procedure
- ENVI Commissie
- Rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE/NL)
- Commissies voor opinie ITRE REGI TRAN AGRI DEVE
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=COM:2016:482:FIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.
do?lang=en&reference=2016/0231(OLP)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0247

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

LNE
MOW, EWI, LV, RWO, iV
Andere gewesten en federale overheid
Via de Vlaamse experten (vertegenwoordiging van EWI, RWO,
MOW en LV) in het CCIM-netwerk
Breed CCIM-netwerk

C. Inhoud van het voorstel
Het voorstel verdeelt de EU-reductiedoelstelling van broeikasgasemissies voor de niet-ETS-sectoren
(30% vermindering in 2030 in vergelijking met 2005) over de lidstaten. Op die manier zullen de
lidstaten hun emissies moeten reduceren in een ordegrootte van 0 tot 40% in de volgende sectoren:
gebouwen, transport, landbouw (uitgezonderd emissies gerelateerd aan bodemgebruik), afval, Fgassen en kleinere industriële installaties die buiten de ETS regeling vallen. De verdeling gebeurt op
basis van de criteria die door de Europese Raad van oktober 2014 werden vastgelegd. Het eerste
criterium daarbij is BBP/capita, wat voor België zou leiden tot een doelstelling van -38%. Voor de
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rijke lidstaten wordt vervolgens een aanpassing doorgevoerd op basis van kostenefficiëntie. Voor
België resulteert dit in een uiteindelijke doelstelling van -35%. Het startpunt voor de daling van de
jaarlijkse emissies is 2020, en wordt vastgelegd op basis van de gemiddelde geverifieerde emissies in
2016-2018. Daarenboven zouden een aantal lidstaten (het gaat voornamelijk over de Oost-Europese
lidstaten) in 2021 een eenmalig bijkomend budget ontvangen, rekening houdend met het feit dat hun
emissies in theorie nog zouden mogen stijgen tussen 2016-2018 en 2021.
Het voorstel voorziet in de verderzetting van een aantal mechanismen om flexibiliteit te verlenen aan
de lidstaten om hun doelstelling te bereiken, zoals overdracht van rechten binnen de periode en
tussen lidstaten. Er is geen gebruik van internationale kredieten meer mogelijk. Het voorstel voorziet
ook een aantal nieuwe flexibiliteitsmechanismen zoals een beperkte flexibiliteit tussen de non-ETS
sectoren en de LULUCF-sector en tussen de ETS- en de niet-ETS-sectoren.
Het voorstel voorziet een algemene herzieningsclausule in 2024, en elke vijf jaar daarna, om het in
lijn te brengen met de EU doelstelling en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.
D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
Brede maatschappelijke betrokkenheid.
E. Subsidiariteits-inschatting
Het voorstel heeft als rechtsbasis artikel 192 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese
Unie (milieu). De Commissie beargumenteert dat de EU-regelgeving de lidstaten toelaat om de
emissiereductiedoelstellingen voor 2030 en op langere termijn te behalen op een kosteneffectieve
wijze, waarbij de billijkheid en de milieu-integriteit worden gewaarborgd. Het nationale klimaatbeleid
van de lidstaten is door middel van het huidige Europese acquis al volledig ingeschreven in het
Europese kader.
De Vlaamse Regering heeft geen opmerkingen gemaakt bij deze
subsidiariteitsinschatting van de Commissie.
F. Eerste politieke standpuntinname
Tot op heden hebben de lidstaten nog geen formeel standpunt ingenomen over de verdeling van
de niet-ETS-doelstelling. België benadrukte in de aanloop naar de Europese Raad van oktober 2014
en het Commissievoorstel het belang van een billijke verdeelsleutel, waarbij naast het vermogen
van de lidstaten (BBP/capita) ook rekening moet worden gehouden met het reductiepotentieel
(kostenefficiëntie) van de lidstaten. Voor België zijn naast de hoogte van de nationale doelstelling
twee elementen belangrijk. Ten eerste het startpunt voor het lineaire traject . Ten tweede de
mogelijkheid voor het gebruik van gebruiksvriendelijke, efficiënte en doeltreffende
flexibiliteitsmechanismen om de kosteffectiviteit van de algemene EU doelstelli ng verder te
bevorderen. Bij dit laatste moet rekening gehouden worden met de milieu-integriteit en de
noodzakelijkheid om alle Europese landen op een traject richting koolstofneutraliteit te plaatsen .

5.3.2. Verordening inzake de opname van broeikasgasemissies en –verwijderingen
door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) in het
klimaat- en energiekader 2030
Over de vooruitgang in dit dossier zal in de volgende edities van de Maandelijkse Mededeling met
het overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie gerapporteerd worden.
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6. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 30 september 2016 werden 4 voorstellen van richtlijn aangenomen. Zie bijlage 1.

7. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 30 september 2016 werd 1 aangenomen richtlijn 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 12 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting
in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan Vlaanderen er al 5 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.

1

2

3

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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8.2.

Overige Vlaamse omzettingsdossiers

Er zijn momenteel 2 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te
worden omgezet. Zie bijlage 3.

9. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid was in september 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 30.09
2015
procedure
Ingebrekestellingen
Met
redenen
omklede
adviezen
Dagvaardingen
Eerste
veroordeling
door het Hof
van Justitie
Ingebrekestellingen na
een
eerste
veroordeling
Dagvaardingen
na een eerste
veroordeling
Tweede
veroordeling
door het Hof
van Justitie
Totaal aantal
inbreukdossiers

31.10
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

30.09
2016

5

4

5

4

5

4

5

5

4

4

6

5

2

3

2

4

4

4

5

5

6

5

4

5

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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

0

9

9

10

11

11

10

12

12

12

11

12

12

Geert BOURGEOIS
Minister-president van de Vlaamse Regering,
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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Bijlage 1: Vier voorstellen van richtlijn en één aangenomen richtlijn
VOORSTELLEN VAN RICHTLIJN
Dossier
Inhoud
Voorstel: COM (2016) 0560
Naam:
veiligheid
van Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek,
speelgoed,
wat
lood van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed,
betreft
wat lood betreft.
Voorstel: COM (2016) 0590
Naam:
Europese Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter vaststelling van de Europese Elektronische
Elektronische
Communicatiecode
Communicatiecode
Voorstel: COM (2016) 0593
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake auteursrechten in de digitale
Naam: auteursrecht in de eengemaakte markt
digitale Interne Markt
Voorstel: COM (2016) 0596 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake bepaalde toegestane vormen van
Naam: gebruik van werken gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen
ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG
die blind zijn of visueel betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de
gehandicapt
informatiemaatschappij

AANGENOMEN RICHTLIJN
Dossier
Inhoud
Termijn[4]
RL: (EU) 2016/1629
Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot 07-10-2018
Naam: technische voorschriften van vaststelling van de technische voorschriften van binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn
2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG
binnenschepen

[4]

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
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Bijlage 2: Vlaams scorebord interne markt
Vlaams scorebord van 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.

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

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.

RL: 2014/61/EU

Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter 01-01-2016
Naam: aanleg elektronische verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid
communicatienetwerken
met Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw
hoge snelheid
van snelle elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken
Beleidsdomeinen: DKB, MOW, door de toegang tot de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
LNE, CJSM
Minister(s): Homans,
Tommelein, Gatz

De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie
Weyts, die geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot
infrastructuur, maar ook bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de
civiele werken en de toegang tot de fysieke binnenhuisinfrastructuur. Op 6 juli 2016 werd hiertoe
een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd door het overlegcomité. Dit ontwerp van
samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen
ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatie-netwerken met hoge
snelheid werd op 30 september 2019 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
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Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de
gemeenschappen. Er werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de
omzetting van deze richtlijn in Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een
conceptnota ‘Aanleg elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn)
goedgekeurd. 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 adviesaanvraag aan de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en eventuele adviesaanvraag aan de Raad van
State. De adviezen van de SERV en van de Raad van State werden ontvangen.

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
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 besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de
thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties van onderdanen
van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus 2016 gepubliceerd in het
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Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
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

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

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. Het
advies van de Inspectie Financiën over het ontwerpbesluit werd gevraagd.

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van
een aantal richtlijnen

31-07-2016
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Minister(s): Schauvliege

De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het
duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het 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 23 september 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

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

Termijn

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 ontwerpbesluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
Beleidsdomein(en): LNE
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12
Minister(s): Schauvliege
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 23 september 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen

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
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Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn
2008/90/EG van de Raad vallen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de voorschriften
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. Er werd advies ontvangen van de Permanente
Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid, van de Inspectie Financiën
en van de Raad van State over het voorontwerp van ministerieel besluit. 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
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

Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de
gemeenschappelijke lijst van rassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de registratie van
leveranciers en van rassen. 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
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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. Het advies werd ontvangen.
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. Het voorontwerp van
besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010,
wat betreft technische wijzigingen van de certificatentoekenning en de invoering van
biomassacertificatie, van duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van ILUCvoorwaarden werd op 17 juni 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden.

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
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Bijlage 3: Overige Vlaamse omzettingsdossiers
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, DKB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider
De richtlijn wordt omzet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.

Crevits, 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). 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. Voor wat betreft punt 4 werden het decreet betreffende het
volwassenonderwijs, het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
de codificatie betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849
en MNE (2016) 55823.

RL: 2014/66/EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen in De richtlijn wordt omzet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
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het kader van een overplaatsing Voor wat betreft de omzetting van artikel 18 ‘het recht op gelijke behandeling’ voor onderdanen van
binnen een onderneming
derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming worden er rechten
Beleidsdomein(en): WSE, OV, 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
WVG, DKB
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen. Hier wordt
Minister(s): Muyters, Crevits,
nagegaan of de Vlaamse regelgeving in overeenstemming is met de richtlijn.
Vandeurzen, Homans

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
adviesaanvraag aan de Raad van State.

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. Het advies van de Inspectie Financiën werd gevraagd.
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Nr: 2016/0585

Fase 2: IGS (22/09/2016)

Naam: afvalstoffen

22/11/2016: deadline voor antwoord op IGS

Beleidsdomein(en): LNE

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2008/98/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen

Minister(s): Schauvliege

De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer
van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het 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 23 september 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

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

Laatste stand van zaken

Nr: 2014/0017

Fase 3: MROA (10/12/2015)
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Naam: bestrijding van seksueel 10/02/2016: antwoord op MROA werd verzonden
misbruik en seksuele uitbuiting De Europese Commissie stelt dat onder andere artikel 18, lid 3 (algemene bepalingen inzake bijstand aan en
van kinderen
ondersteuning en bescherming van kindslachtoffers) niet zijn omgezet. De FOD Justitie coördineert het Belgische
Beleidsdomein(en): WVG
antwoord op het MROA.
Minister(s): Vandeurzen
Richtlijn: 2011/93/EU

Nr: 2016/0164

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

Fase 3: MROA (29/09/2016)

Naam: beroepskwalificaties en 29/11/2016: deadline voor antwoord op MROA
administratieve samenwerking Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
IMI
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
Beleidsdomein(en): EWI, OV, administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
WVG, RWO
Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor diverse
Minister(s): Muyters, Crevits, beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de omzetting en de toepassing van
Vandeurzen, Bourgeois
deze richtlijn. Op ambtelijk niveau vinden er analyses, overleg en onderzoek plaats naar de implicaties van de
omzetting en de toepassing van de richtlijn.
Richtlijn: 2013/55/EU
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van
richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties. Het voorontwerp van decreet werd op 22 april 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en eventuele
adviesaanvraag aan de Raad van State. De adviezen van de SERV en van de Raad van State werden ontvangen.
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
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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 besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning
van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
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 3: MROA (29/09/2016)

Naam: aanleg elektronische 29/11/2016: deadline voor antwoord op MROA
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. Op 6 juli 2016 werd hiertoe een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd door
het overlegcomité. Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU
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inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatie-netwerken met
hoge snelheid werd op 30 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
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. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een conceptnota ‘Aanleg elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn) goedgekeurd. In het najaar van 2016 zal een
voorontwerp van decreet worden opgemaakt.

FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (19/11/2015)
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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, dat deze richtlijn zou omzetten, werd op 26 februari 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. De adviezen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de Raad van State werden
ontvangen. Volgens het advies van de Raad van State dient voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord tussen
de betrokken overheden te worden afgesloten.
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. Er werd advies aan de Inspectie Financiën gevraagd over het ontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord.
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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 25/11/2016: nieuwe deadline voor antwoord op IGS
met
betrekking
tot
het 22/09/2016: instemming Commissie met verlening van antwoordtermijn
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voorkomen en herstellen van 20/09/2016: aanvraag voor verlenging van de antwoordtermijn
milieuschade
25/09/2016: deadline voor antwoord op IGS
Beleidsdomein(en): LNE
De Europese Commissie is van oordeel dat België de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 7 in
Minister(s): Schauvliege
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.
Richtlijn: 2004/35/EG
De artikelen 7 en 12 zijn volgens de Europese Commissie omgezet door het koninklijk besluit van 8 november 2007
betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over
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. In Vlaanderen is dit
koninklijk besluit vervangen door een besluit van de Vlaamse Regering waarbij de doorvoer van afvalstoffen
uitdrukkelijk is opgenomen in het toepassingsgebied van de regelgeving en waarbij ook nog eens uitdrukkelijk het
koninklijk besluit is opgeheven voor zover van toepassing op doorvoer van afvalstoffen in het Vlaams Gewest. De
ingebrekestelling heeft echter die situatie in Vlaanderen niet duidelijk toegelicht. Het antwoord op de
ingebrekestelling wordt voorbereid door de CCIM, hier zal worden toegezien dat in het antwoord een correct en
volledig beeld voor Vlaanderen wordt geschetst.
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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. 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. Deze informatie werd 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 besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het energiebesluit van 19 november 2010 wat
betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert, werd op 15
september 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Commissie: MNE (2016) 55728 en MNE (2016) 55729 .
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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