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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda november 2016
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden
tijdens de maand november 2016. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in
deze bijlage.
Datum
7 november
8 november
11 november
14 november
14-15
november

Raadsbijeenkomst
Eurogroep
Raad Economische en financiële zaken
Raad Buitenlandse zaken (Handel)
Raad Buitenlandse zaken
Raad Landbouw en Visserij

15 november
15 november
16 november
16 november

Raad Buitenlandse zaken (Defensie)
Raad Algemene zaken
Raad Algemene zaken (Cohesie)
Raad Economische en financiële zaken
(Budget)
Raad Justitie en Binnenlandse zaken
Eurogroep
Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en
Sport (Onderwijs, Jeugd)

18 november
21 november
21 november

22
november

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

28
november
28
november
29
november

Raad Buitenlandse zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Raad Concurrentievermogen (Industrie)
Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek, Ruimtevaart)

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

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

Federaal
Federaal

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

Onderwijs:

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

Duitstalige
Gemeenschap
Jeugd: Vlaamse
Gemeenschap
Cultuur: Franse
Gemeenschap
Sport: Vlaamse
Gemeenschap
Federaal

n.v.t.

Waals Gewest

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal

n.v.t.
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2. Agenda december 2016
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens
de maand december 2016. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse
Mededeling over ontwikkelingen in de EU van volgende maand.
Datum
1 december

2 december

5 december

5 december
6 december
8-9
december
8 december

Raadsbijeenkomst
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en Energie
(Vervoer)
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en Energie
(Telecom)
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en Energie
(Energie)
Eurogroep
Raad Economische en financiële zaken
Raad Justitie en Binnenlandse zaken

Woordvoerder
Federaal

Federaal

Assessor
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.

Federaal

Vlaams Gewest

Federaal
Federaal
Federaal

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

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

Federaal

Werk/sociaal:
Vlaams
Gewest/Vlaamse
Gemeenschap

Gezondheid:

9 december

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

Federaal

Franse
Gemeenschap
Consumenten:
n.v.t.
Werk/sociaal:
Vlaams
Gewest/Vlaamse
Gemeenschap

Gezondheid:

12 december
13 december
12-13
december

Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Raad Landbouw en Visserij

15-16

Europese Raad

Federaal
Federaal

Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal

Franse
Gemeenschap
Consumenten:
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Landbouw:
Vlaams/Waals
Gewest
(roterend)
n.v.t.
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Datum
december
19 december

Raadsbijeenkomst

Woordvoerder

Assessor

Raad Milieu

Vlaams Gewest

Federaal
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3. Raad Algemene Zaken

Algemene sessie
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda
1.

15 november 2016
Brussel
Didier Reynders (federaal minister van Buitenlandse Zaken) op 15
november
Paul Magnette (minister-president van het Waals Gewest) op 16
november
1. Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader
(MFK) 2014-2020
2. Evaluatie van de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat

Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020

Het was al voor de derde keer dat de Raad Algemene Zaken sprak over de tussentijdse
herziening van het meerjarig financieel kader (MFK). De onderhandelingen verliepen tot nu toe
vrij moeizaam omdat de posities van de lidstaten zeer uiteenliepen, in hoofdzaak langs de lijnen
van nettobetalers versus netto-ontvangers (zie eerdere rapportering).
Voor aanvang van de vergadering van de ministers bogen de ambassadeurs zich op een extra
vergadering van het Coreper over het vijfde compromisvoorstel van het Slowaaks
voorzitterschap dat de dag voordien aan de lidstaten was bezorgd. De ministers sloten
aansluitend op hun vergadering een politiek akkoord. Italië liet evenwel nog een voorbehoud
optekenen.
In het politiek akkoord blijft de door de Commissie voorgestelde verhoging van de uitgaven (top
up) voor migratie en veiligheid op hetzelfde niveau, wordt de top up voor het
Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (in rubriek 1b van het MFK) verhoogd en worden de top ups
voor groei en concurrentievermogen (in rubriek 1a) verlaagd en gefinancierd door middel van
herschikkingen in plaats van door bijkomende kredieten. Minister Reynders gaf in zijn
tussenkomst hierover namens België mee dat enerzijds de herschikkingen tegemoetkomen aan
de vraag van België (en een ruime groep van nettobetalende lidstaten) en dat anderzijds de
programma’s in rubriek 1a ook bijdragen aan de werkgelegenheid.
De flexibiliteit van het jaarlijks begrotingsbeheer wordt verhoogd via een aantal elementen in
het akkoord, waaronder de verhoging van de jaarlijkse maxima van het flexibiliteitsinstrument
en de noodhulpreserve (evenwel in mindere mate dan wat de Commissie voorstelde), de
mogelijkheid om kredieten tussen verschillende speciale instrumenten te verschuiven en de
versoepeling van de regels voor inzet van de globale marge voor vastleggingen en de globale
marge voor betalingen. Tot slot voorziet het compromis in een bevriezing van het verschil in
visie tussen de Commissie en de netto-ontvangende lidstaten enerzijds en de netto-betalende
lidstaten, gesteund door België, anderzijds over het onder of boven het betalingsplafond
financieren van speciale instrumenten.
Het Slowaaks voorzitterschap mikt op een formeel akkoord over de tussentijds herziening van
het MFK op de Raad Algemene Zaken van 13 december. Ook het Europees Parlement dient nog
instemming te verlenen.
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2. Evaluatie van de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat
De ministers wisselden van gedachten over de tot dusver opgedane ervaringen met de sinds
december 2014 jaarlijkse gevoerde dialoog over de rechtsstaat binnen de Raad Algemene Zaken.
België speelde de afgelopen maanden een actieve rol in dit dossier. Op de Raad Algemene Zaken
stelde minister Reynders een non-paper voor. De non-paper stelde onder meer voor om in de
schoot van de Raad Algemene Zaken een periodieke evaluatie te houden over de rechtsstaat en
de fundamentele rechten binnen de EU-lidstaten.
Een groep van dertien landen, waaronder België, schaarde zich in aanloop naar de Raad
Algemene Zaken van 15 november achter een nieuwe non-paper, die een aantal voorstellen bevat
om de bestaande rechtsstatelijkheidsdialoog te versterken. Het Slowaaks voorzitterschap nam er
in een voorzitterschapsnota een aantal over, waaronder het voorstel voor meer gestructureerde
en beter voorbereide debatten, met inbreng van derde instanties zoals de Raad van Europa en
het EU-Grondrechtenagentschap.
De ministers spraken brede steun uit voor de voortzetting van de rechtsstatelijkheidsdialoog en
een groot aantal landen sprak steun uit voor een versterking ervan. Minister Reynders wees in
zijn tussenkomst op het ontbreken van een objectief instrument om het functioneren van de
rechtsstaat in de EU-lidstaten te evalueren, wat in contrast staat met het instrumentarium in
het kader van het Europees semester en in het kader van het extern EU-beleid. Minister Reynders
sprak voorts zijn steun uit voor een graduele verbetering van de voorbereiding en opvolging van
de rechtsstatelijkheidsdialoog - nog voor de volgende evaluatie voorzien in 2019 – en een
transitie van de dialoog naar een systeem van periodieke evaluatie.

Sessie cohesie
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België

Hoofdpunten van de
agenda

1.

16 november 2016
Brussel
(tot 11u30) Paul Magnette (Minister-President van de Waalse
Regering)
(na 11u30) François Moureau (Attaché bij de Waalse
Vertegenwoordiging bij de Permanente Vertegenwoordiging van
België bij de EU)
1. Voorstelling van de vooruitgang in het wetgevend proces
m.b.t. wijzigingen aan de algemene cohesieverordening
2. Resultaten en nieuwe elementen van het cohesiebeleid en de
ESI-fondsen
3. Werklunch met gedachtewisseling over de toekomst van het
cohesiebeleid in de post-2020 periode

Voorstelling van de vooruitgang in het wetgevend proces m.b.t. wijzigingen aan de
algemene cohesieverordening

Het Slovaaks voorzitterschap informeerde de aanwezigen over de stand van zaken van twee
aanpassingen aan de Verordening inzake Gemeenschappelijke Bepalingen.
Ten eerste deelde het voorzitterschap mee dat de Raad op 14 november in eerste lezing het
voorstel goedkeurde voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft een aantal bepalingen inzake
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financieel beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden onder vinden of dreigen
te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit. Het betreft in het bijzonder een
voorstel rond de top-up voor Griekenland en het medefinancieringspercentage voor Cyprus.
Ten tweede informeerde het voorzitterschap over de besprekingen die momenteel in de Raad
lopen over een voorstel van Verordening tot vereenvoudiging van de regels betreffende de
ESI-fondsen (de zogenoemde omnibusverordening). Het Slovaaks voorzitterschap zal een
verslag van de werkzaamheden opstellen dat wordt voorgelegd aan Coreper op 7 december
2016. De Europese Commissie stipte het belang van beide voorstellen aan. Verder stelde de
Commissie de vraag om werk te maken van de aanstelling van de autoriteiten. Tenslotte
benadrukte de Commissie nog het belang van een politieke discussie over cohesiebeleid op
ministerieel niveau.
2. Resultaten en nieuwe elementen van het cohesiebeleid en de ESI-fondsen
Onder dit agendapunt vond een gedachtewisseling plaats met het oog op de aanname van
Raadsconclusies. Twee vragen stonden centraal tijdens het debat:
1. Biedt het huidige kader het juiste evenwicht tussen de verschillende doelstellingen
en voldoende maatregelen om deze doelstellingen effectief te behalen?
2. Hoe kunnen we verzekeren dat de resultaten van het Europese cohesiebeleid beter
gekend en zichtbaar zijn voor de burgers en besluitvormers?
De positieve resultaten van het cohesiebeleid staan volgens de ministers als een paal boven
water. Echter, in de discussies werd snel duidelijk dat er nog meer moet gedaan worden om
de regelgeving te vereenvoudigen zodat de begunstigden efficiënter aan de slag kunnen. Het
volledige potentieel van het cohesiebeleid wordt momenteel gehinderd door te veel/complexe
regelgeving. België benadrukte dat het beleid hervormd moet worden, onder meer door de
ESR-regels (Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen) aan te passen, werk te
maken van industriebeleid, sociale dumping te bestrijden en sociale en milieunormen op één
lijn te brengen. Een tweede punt was een sterkere focus op de resultaten. Dit vertaalt zich in
onder meer ex ante voorwaarden en thematische concentratie. Voor de huidige periode
wordt de lat aanzienlijk hoger gelegd. Ten derde riepen talloze ministers op om duidelijker te
communiceren over dit beleidsdomein. Het is essentieel dat we vanuit Europa de
meerwaarde, het belang en de resultaten van het cohesiebeleid op een klare manier aantonen
aan de burgers doorheen heel de Unie. Verder vroegen enkele lidstaten aandacht voor
proportionaliteit en differentiatie op basis van objectieve criteria. Tot slot nam de Raad de
ontwerp raadsconclusies over de resultaten en nieuwe elementen van het cohesiebeleid en de
ESI-fondsen aan.
3. Werklunch met gedachtewisseling over de toekomst van het cohesiebeleid in de post 2020 periode (in gesloten formaat)
Het Slovaaks voorzitterschap organiseerde deze lunch om officieel van start te gaan met de
discussie over de volgende programmaperiode post-2020, met een focus op vereenvoudiging.
Tijdens de lunch stelde de Europese Commissie dat het budget post-2020 kleiner zal zijn en
een grondige hervorming nodig is. Sommige lidstaten, waaronder België, benadrukten echter
dat een nieuwe hervorming niet zo omvangrijk mag zijn als die voor de huidige
programmaperiode. Vertrekken van dezelfde basis zou al een vereenvoudiging op zich zijn. De
Commissie zal zich focussen op het bewerkstelligen van één enkele set van regels voor de
Europese Structuur-en Investeringsfondsen.
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Siim Kallas, de voorzitter van de High Level Group on Simplification (HLG) , haalde het debat
aan rond gedeeld versus direct beheer inzake cohesiebeleid. Hij gaf ook mee dat de HLG
nadenkt over differentiatie op basis van performantiecriteria inzake governance. Verder wil
de HLG harmonisering van de regelgeving inzake de fondsen, maar ook met de regels inzake
openbare aanbestedingen en staatssteun. Tot slot wil de HLG (gesteund door België)
vereenvoudiging van de auditprocedures.
4. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Europese consensus over ontwikkeling
Op 28 november 2016 bespraken de ministers van ontwikkelingssamenwerking het voorstel van
de Europese Commissie tot herziening van de Europese consensus over ontwikkeling, die uit
2005 dateert. Deze herziening moet ervoor zorgen dat de consensus in lijn is met de 2030
Agenda voor duurzame ontwikkeling. De grondoorzaken van migratie en gendergelijkheid waren
twee thema’s waaraan de Raad de nodige aandacht besteedde. De ministers waren het er over
eens dat de link tussen ontwikkelings- en humanitaire hulp versterkt moest worden. Ook de link
met de civiele maatschappij en privé-actoren werd belangrijk geacht.
Ontwikkeling, migratie, energie en digitalisering
Tijdens de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van 28 november 2016 gewijd aan
ontwikkelingssamenwerking werd eveneens de opvolging van de Valetta-top over migratie
besproken. Hoge Vertegenwoordiger Mogherini gaf een update over de vooruitgang in de opzet
van het partnerschapskader voor migratie en de migratiecompacts.
Ook werden raadsconclusies aangenomen over de link tussen energie en ontwikkeling. Toegang
tot energie is belangrijk voor het uitroeien van armoede en voor het verwezenlijken van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uit de 2030 Agenda. De ministers waren het erover eens
dat ontwikkelingssamenwerking moest bijdragen tot het verwezenlijken van de Europese
energie- en klimaatdiplomatie.
De ministers van Ontwikkeling bespraken eveneens manieren waarop digitalisering in
ontwikkelingssamenwerking zou kunnen worden geïntegreerd. Het thema werd belangrijk
geacht vanuit het oogpunt van de strijd tegen cybermisdaad en de bevordering van
mensenrechten.
EU-ACS partnerschap
Tijdens de vergadering van de ministers van ontwikkelingssamenwerking van 28 november 2016
kwam ook de toekomst van het partnerschap tussen de EU en de ACS-landen (landen in Afrika,
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan) aan bod. De ministers bespraken de verschillende
opties die de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden in een
gezamenlijke mededeling hadden gesuggereerd.
Oostelijk partnerschap
Op 14 november 2016 bespraken de buitenlandministers de staat van de relaties met de landen
van het Oostelijk partnerschap, namelijk Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne en
Wit-Rusland. Een bilaterale top met de partnerlanden wordt voorzien in 2017.
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Azerbeidzjan
Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2016 keurden de buitenlandministers het
onderhandelingsmanadaat goed dat de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger in
staat moeten stellen om met Azerbeidzjan een nieuw, omvattend akkoord te onderhandelen. Dit
akkoord zou het partnerschaps- en samenwerkingsakkoord uit 1996 moeten vervangen en zou
het juridische kader tussen de EU en Azerbeidzjan in overeenstemming brengen met het
vernieuwde Nabuurschapsbeleid.
EU-Oekraïne top
Op donderdag 24 november 2016
vond de achttiende EU-Oekraïne-top plaats.
Commissievoorzitter Juncker en Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk waren de gastheren.
President Poroshenko vertegenwoordigde de Oekraïense zijde.
De staats- en regeringsleiders bespraken de geboekte vooruitgang in de uitvoering van het
Oekraïense hervormingsprogamma sinds de laatste top uit 2015. De EU voorziet in financiële
steun voor dit programma. Op de top werd aangekondigd dat bijkomend 104 miljoen euro zou
worden uitgetrokken voor ondersteuning van de hervormingen in de publieke administratie. Ook
zal 15 miljoen euro worden uitgetrokken voor de strijd tegen corruptie. In de marge van de top
ondertekenden de EU en Oekraïne een memorandum van overeenstemming over een strategisch
energiepartnerschap.
Ook visumliberalisering stond op de agenda. Op 17 november had de Raad namelijk haar positie
vastgelegd voor de komende onderhandelingen met het Europees Parlement. Volgens de Raad
heeft Oekraïne voldoende vooruitgang geboekt om wederzijdse liberalisering te gunnen.
Zoals gebruikelijk stond ook de uitvoering van de Minsk-akkoorden op de agenda.
Syrië
Op 14 november 2016
bespraken de buitenlandministers de situatie in Syrië. Hoge
Vertegenwoordiger Mogherini rapporteerde over haar bezoeken aan Saudi-Arabië en Iran. De
Raad nam een besluit aan dat zeventien ministers en de gouverneur van de Syrische Centrale
Bank toevoegden aan de lijst van Syrische individuen die het doelwit zijn van Europese sancties
omwille van hun rol in de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking.
Turkije
Tijdens de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2016 werd eveneens de
situatie in Turkije besproken. In hun debat schonken de buitenlandministers bijzondere
aandacht aan het mogelijke voornemen van Turkse politici om de doodstraf terug in te voeren.
Ze benadrukten dat Turkije een sleutelpartner is op het vlak van economie, veiligheid, migratie
en buitenlands beleid. In de aanpak van de conflicten in Syrië en Irak werd de Turkse inbreng
van kapitaal belang geacht. De Raad herhaalde haar veroordeling van de couppoging van 15 juli
2016. Ze herinnerde Turkije eraan dat het als kandidaat-land verplichtingen had op het vlak van
het respect van democratie, mensenrechten, de beginselen van de rechtsstaat, fundamentele
vrijheden en het recht op een eerlijk proces. Ze drongen aan op proportionele reacties op de
coup. De buitenlandministers besloten om de politieke dialoog met Turkije verder te zetten.

B. Handel
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TiSA
De Amerikaanse verkiezingen hebben deze maand hun invloed gehad op de plurilaterale
handelsagenda. De plurilaterale onderhandelingen voor een akkoord over handel in diensten
worden namelijk opgeschort wegens een aanhoudend gebrek aan engagement van de VS met
het zicht op de nieuwe administratie. In plaats daarvan vindt een vergadering op niveau van de
hoofdonderhandelaars plaats die voornamelijk tot doel zal hebben een stocktaking te maken en
te consolideren. De bedoeling is dat in de lente van volgend jaar de draad opnieuw opgenomen
wordt.
Mercosur
De onderhandelingen met Mercosur, nu al de 26ste onderhandelingsronde, heeft wel
plaatsgevonden. Er werd echter weinig over markttoegang gesproken. Mercosur koppelt
bovendien de vooruitgang in het dienstenluik aan het landbouwluik. Dat laatste is een defensief
belang voor Vlaanderen en andere Europese lidstaten zoals Frankrijk en Polen.
Mexico
De tweede onderhandelingsronde met Mexico heeft eind november plaatsgevonden. Hiervan
werd nog geen verslag uitgebracht.
Antidumping en antisubsidie
Verder heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel op tafel gelegd over de amendering van
het antidumping- en de antisubsidiebeleid. Dit kadert in de discussie over het al dan niet
toekennen van de markteconomiestatus aan China.
Intra-EU investeringsbeschermingsakkoorden van lidstaten
Met betrekking tot de stopzetting van de intra-Europese bilaterale investeringsakkoorden heeft
de Europese Commissie haar intentie geuit een inbreukprocedure te willen starten tegen België.
De prejudiciële vragen die in de Achmea-zaak worden gesteld, zullen bepalen of deze akkoorden
al dan niet strijdig zijn met het EU recht.
5. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
14-15 november 2016
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Borsus Willy (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
Landbouw en Maatschappelijke integratie)
Hoofdpunten van de 1. Verslag van de Task Force voor de Landbouwmarkten
agenda
2. Impactstudie
over
de
landbouwconcessies
in
vrijhandelsakkoorden
3. EU-landbouwonderzoek en -innovatie
1.

Verslag van de Task Force voor de Landbouwmarkten
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Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Landbouw Hogan bracht Junckers State of the Union van 2015 in
herinnering. Hij wees toen op de nood aan een versterking van de positie van de landbouwer.
Daarop werd een onafhankelijke Task Force opgericht in januari 2016 om aanbevelingen te
formuleren. Het verslag van de Task Force is sinds 13 november beschikbaar. De Commissie zal
dit nauwkeurig bestuderen en onderzoeken welk gevolg ze eraan zal geven. Task Force
voorzitter, Cees Veerman, lichtte de hoofdlijnen van het verslag toe:
 Er is nood aan een verhoogde markttransparantie met onder meer een verplichte
prijsrapportage zodat duidelijk wordt waar de toegevoegde waarde in de keten zit;
 Het bestaande instrument voor risicobeheer moet aantrekkelijker worden; het EU
landbouwbeleid moet een voorspelbaar veiligheidsnet voorzien;
 In de aanpak van oneerlijke handelspraktijken zijn vrijwillige initiatieven nuttig, maar
niet voldoende. Daarom moet er wetgeving komen op EU-niveau;
 Het gebruik van contracten moet ervoor zorgen dat de zwakkere partij wordt
ondersteund. Eén partij moet schriftelijke contracten kunnen eisen;
 De mededingingswetgeving moet duidelijke en eenvoudige regels voorzien voor
producentenorganisaties
en
gezamenlijke
planning
en
verkoop
voor
producentenorganisaties mogelijk maken;
 Toegang tot financiering vergemakkelijken via het gebruik van financiële
instrumenten.
De lidstaten verwelkomden het rapport maar wilden tijd voor een diepgaand onderzoek.
Verschillende delegaties, waaronder België, waren benieuwd wat de Commissie zal doen met
de aanbevelingen. België onderstreepte ook de nood aan structurele maatregelen.
Verschillende lidstaten zagen dit als waardevol materiaal voor de denkoefening over het
toekomstig landbouwbeleid. Verder gaven de delegaties een eerste inschatting van de
aanbevelingen. De aanbeveling voor EU-wetgeving voor oneerlijke handelspraktijken sprong
daarbij het meest in het oog. Lidstaten waren verdeeld met een kleine meerderheid voor EUwetgeving. Verder spraken verschillende lidstaten hun steun uit voor de aanbevelingen in
verband met marktransparantie, risicobeheer, termijnmarkten en het gebruik van contracten.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement zal als medewetgever mee moeten beslissen over eventuele
regelgevende gevolgen die de Commissie zal geven aan dit verslag.
2. Impactstudie over de landbouwconcessies in vrijhandelsakkoorden

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Omdat lidstaten hun zorgen hadden uitgedrukt over de cumulatieve effecten van
vrijhandelsbesprekingen heeft de Commissie een studie opgemaakt over deze effecten. Hogan
lichtte toe dat de studie is gebeurd op basis van simulaties waarin de situatie vergeleken
wordt waarbij in 2025 alle akkoorden zijn afgerond met de situatie in 2025 zonder
akkoorden. De studie kijkt niet naar het wegnemen van niet-tarifaire belemmeringen en ook
de inschatting van tariefcontingenten (TRQ) is moeilijk. 12 handelsakkoorden komen aan bod.
Uit de studie blijkt dat internationale handel veelbelovend is voor zuivel en varkens. De
studie ziet ook positieve effecten voor wijn en granen. Rundsvlees en rijst zijn kwets bare
sectoren en ook schapenvlees en suiker krijgen af te rekenen met meer import. Voor groenten
en fruit is het effect neutraal. Hogan benadrukte dat het anders kan uitpakken en dat de
scenario’s enkel schetsen wat kan gebeuren. De Commissie werkt hard om gevoelige sectoren
meer af te schermen. Volgens Hogan gaf de studie een stevig argument voor een uitgewerkt
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in de toekomst.
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Vice-voorzitter van de Europese Commissie Katainen gaf meer info bij de context en stelde
dat het handelsbeleid belangrijk is voor jobs. 1 op 7 jobs hangt af van export. Bovendien zijn
dit in het algemeen kwalitatieve jobs. Niet enkel grote bedrijven, maar ook KMO’s profiteren
van export. Hij zag een groei van het BBP met 1,2% op middellange termijn op basis van
akkoorden met Japan, de VS en Canada. Het akkoord met Korea haalde hij aan als een positief
voorbeeld, ook voor landbouw. Mercosur is economisch en geopolitiek belangrijk omdat dit
blok nog geen akkoord heeft met grote handelspartners. Bovendien betalen we nu 4 miljard
invoerrechten (70 miljoen op wijn en sterke drank, 55 miljoen groenten en fruit) en zijn er
kansen voor bepaalde landbouwproducten, al hebben we ook gevoelige producten die we
moeten beschermen. Hij stelde dat landbouw niet de prijs zal betalen voor markttoegang.
Tijdens de bespreking onder de lidstaten bevestigde de Maltese minister dat een uitgebreide
behandeling gepland is onder zijn voorzitterschap in januari 2017. De reactie op de inhoud
bleef beperkt aangezien de studie niet beschikbaar was voorafgaand aan de Raad.
Verschillende lidstaten, waaronder België, steunden de Franse minister in zijn vraag om
voorzichtigheid en om de lidstaten nauw te betrekken bij Mercosur. België benadrukte in het
algemeen de nood aan informatie over vrijhandelsbesprekingen. Verder riepen lidstaten op
om voorzichtig om te gaan met gevoelige sectoren en met gevoelige markten voor landbouw
en ook om de EU-normen niet aan te tasten.
Katainen onderkende het belang om de lidstaten nauw te betrekken bij
vrijhandelsbesprekingen. Alles openbaar maken zal de Commissie niet doen omwille van
strategische redenen. Ze is zich bewust van de gevoelige elementen. Hogan voegde toe dat
deze studie de context voor vrijhandelsbesprekingen bepaalt. Handel zal zorgen voor
economische groei. Voor landbouwproducten is handel een positief verhaal met een
groeiende export over de laatste jaren. De handelsmissies zijn ook positief hiervoor. Hogan
riep tot slot de lidstaten ook op om juiste informatie te verspreiden en zo de publieke opinie
te leiden in plaats van ze achterna te hollen.
3. EU-landbouwonderzoek en -innovatie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Polen lichtte namens de Visegradlanden, Roemenië, Bulgarije en Slovenië toe dat zij vragende
partij waren voor meer geografisch evenwicht in de toekenning van middelen voor
landbouwonderzoek uit Horizon 2020. Nu krijgen zij een return die niet in verhouding staat
met hun soortelijk gewicht.
Hogan was zich bewust van de mindere participatie van de EU-13 en beaamde dat er verdere
actie nodig is om een meer evenwichtige participatie te bekomen. Hij vond het evenwel te
vroeg om de al genomen maatregelen te evalueren, maar zag wel reden tot enig o ptimisme.
Hij bleef wel achter het principe van uitmuntendheid staan als criterium voor toekenning van
de middelen uit Horizon 2020. De conclusies van de conferentie in Bratislava over bio economie zijn belangrijk. Hij verwees in het bijzonder naar de aanpak per regio en de
behoefte aan een betere coördinatie tussen bestaande instrumenten.
Een aantal lidstaten gooide hun gewicht achter de vraag van Visegrad+3 voor een betere
geografische spreiding van de middelen, al waren ze verdeeld over hoe dit te bere iken. Samen
met Duitsland en Denemarken, hield België een pleidooi om het criterium van uitmuntendheid
te behouden. België gaf verder steun aan het herwerken van de EU bio-economiestrategie. De
resultaten van de conferentie in Bratislava werden verwelkomd. Meerdere delegaties, inclusief
België, schaarden zich achter de conclusie dat regio’s een belangrijke rol spelen om zo
rekening te houden met verschillende noden. Anderen onderstreepten het belang van de
vertaling van kennis naar praktijk. Veel lidstaten wezen tot slot op het belang van onderzoek
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voor belangrijke uitdagingen op het vlak van milieu, klimaat en de weerbaarheid van het
landbouw.
Het Slowaaks voorzitterschap besloot met de mededeling dat het een brief zal sturen naar de
bevoegde commissarissen met de samenvatting van het debat.

Link met het Europees Parlement

De voorstellen zullen opgenomen worden in een gedelegeerde handeling die ook door het
Europees Parlement moet worden goedgekeurd.

Sessie Visserij
Datum
14 november 2016
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Jan Hoogmartens (Adjunct-permanent Vertegenwoordiger van
België bij de EU)
Hoofdpunten van de 1. Voorstel voor een meerjarenplan voor demersale bestanden
agenda
in de Noordzee;
2. Voorstel voor vangstmogelijkheden voor diepzeevissen in
2017 en 2018
3. Diversen
a) Regionale groep noordwestelijke wateren: toepassing van
de aanlandingsverplichting, met inbegrip van het
mogelijke verstikkingseffect
b) Voltooiing van de actieplannen voor EFMZV-specifieke exantevoorwaarden
1.

Voorstel voor een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Presentatie en gedachtewisseling over het meerjarenplan voor demersale bestanden in de
Noordzee (vis die in de nabijheid van de zeebodem leeft en zich voedt, als tegenhanger van
‘pelagische soorten’).
In het algemeen wordt het voorstel verwelkomd door de lidstaten. Toch worden er
belangrijke kanttekeningen gemaakt:
 De lidstaten rond de Noordzee pleiten gezamenlijk voor voldoende flexibiliteit. Het is
bijvoorbeeld belangrijk dat het plan rekening kan houden met het laatste
wetenschappelijk advies;
 België benadrukt onder meer dat het wetenschappelijk advies gebaseerd is op
individuele bestanden, en er onvoldoende advies voorhanden is voor een gemengde
visserij;
 Vele delegaties vroegen meer vereenvoudiging;
 Verschillende delegaties, waaronder België, hadden bijzondere aandacht voor de
werking van dit plan in de context van een aanlandingsverplichting, waarbij
lidstaten ongerust waren dat het plan onvoldoende rekening hield met mogelijke
voortijdige sluitingen van de visserijen;
 Bepaalde delegaties wijzen erop dat de voorgestelde controlevereisten niet
proportioneel zijn;
 Enkele delegaties waren ongerust dat het plan ook gevolgen had op de
noordwestelijke wateren;
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 Twee delegaties vroegen voor steun uit het EFMZV (Europees Fonds voor Maritieme
Zaken en Visserij) bij een mogelijke stillegging van de vloot;
 Een delegatie kon regionale regels voor de technische maatregelen aanvaarden, maar
pleitte ook voor horizontale regels in alle zeebekkens;

Link met het Europees Parlement
Co-decisie

2. Voorstel voor vangstmogelijkheden voor de diepzeevissen in 2017 en 2018

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Om de twee jaar worden de vangstmogelijkheden voor de diepzeevissen bepaald. De Raad
sloot een politiek akkoord voor 2017 en 2018.
Vlaanderen heeft geen visserij op
diepzeesoorten en was dus niet betrokken.
3. Diversen
a) Regionale groep noordwestelijke wateren: toepassing van de aanlandingsverplichting, met

inbegrip van het mogelijke verstikkingseffect

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Britse delegatie heeft dit punt geagendeerd op vraag van de lidstatengroep van de
noordwestelijke wateren. De groep wil hiermee de aandacht vestigen op de enorme uitdagingen
waarvoor lidstaten staan bij de implementatie van de aanlandingsverplichting. Er bestaan
immers grote bezorgdheden over het verstikkingseffect. Lidstaten willen absoluut vermijden dat
de visserij moet stopgezet worden, terwijl er nog vele quota overblijven. Het gaat hier immers
over gemiste inkomsten. Het publiek is terecht bezorgd over teruggooi, maar er moeten toch
oplossingen voor de visserij komen. Er wordt gewezen op de voorbije werkzaamheden in
verband met de verstikkingssoorten. Voor 1 januari 2019 moet er een oplossing gevonden
worden.
Ook lidstaten buiten de noordwestelijke wateren reageren, wat nogmaals aantoont dat het hier
om een horizontale bezorgdheid gaat die niet enkel betrekking heeft op één regio.
De meeste delegaties, waaronder België, steunen de interventie van het Verenigd Koninkrijk en
willen ook kijken of er geen nieuwe instrumenten nodig zijn om werkbare oplossingen te vinden
voor de visserij na 1 januari 2019, wanneer de aanlandingsverplichting volledig in voege is.
b) Voltooiing van de actieplannen voor EFMZV-specifieke ex-antevoorwaarden

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Milieu, Visserij en Maritieme zaken Vella wil met dit infopunt de
aandacht vestigen op de noodzakelijke vervulling van de ex-ante voorwaarden binnen het
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Hij herinnert eraan dat deze ex-ante
voorwaarden voor een effectief gebruik van EU fondsen moeten zorgen. Hij wijst op bepaalde
actieplannen waarvoor een hoog risico werd geïdentificeerd. De Commissie drukte bezorgdheid
uit over 3 plannen zonder hierover voorlopig meer detail te geven. In totaal werden 28
actieplannen voor 16 lidstaten opgesteld. Commissaris Vella is vooral ongerust dat heel wat
lidstaten de deadlines niet halen en hierdoor interim betalingen worden opgeschort. De diensten
van de Commissie staan daarom klaar om lidstaten te helpen waar nodig.
Geen enkele lidstaat komt hierop tussen.
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6. Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Sessie Onderwijs
Datum
21 november 2016
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Harald Mollers (Minister van onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek – Duitstalige Gemeenschap)
Hoofdpunten van de 1. Resolutie over de nieuwe vaardighedenagenda voor een
agenda
inclusief en competitief Europa
2. Aanbeveling “upskilling pathways: new opportunities for
adults”
3. Conclusies over de preventie van radicalisering
4. Beleidsdebat over het stimuleren en ontwikkelen van talent
1.

Resolutie over de nieuwe vaardighedenagenda voor een inclusief en competitief Europa

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In juni 2016 publiceerde de Europese Commissie haar plannen met het oog op een nieuwe
vaardighedenagenda voor Europa. Dat voorstel bestond uit een algemene chapeaumededeling en een aantal concrete beleidsinitiatieven. Deze resolutie van de Raad Onderwijs
is het algemene politieke antwoord op de chapeau-mededeling en gaat nog niet in op de
verschillende deelinitiatieven.
De belangrijkste boodschappen in de resolutie:
 Onderwijs doet meer dan enkel toeleiding tot de arbeidsmarkt en draagt eveneens bij
tot sociale inclusie en cohesie.
 Het belang van de leraren en opleiders wordt benadrukt.
 Nauwere samenwerking tussen onderwijs en werk is een must.
 Belang van verwerven digitale competenties op vroege leeftijd.
 Belang van beschikbaarheid EU middelen voor uitvoering van de vaardighedenagenda.
Vlaanderen kan zich vinden in deze resolutie en heeft onder andere mee aangedrongen om de
referentie naar het belang van de beschikbaarheid van Europese middelen voor de uitvoering
van de agenda op te nemen in de tekst.
2. Aanbeveling “upskilling pathways: new opportunities for adults”

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Om iets te doen aan het hoge aantal laaggeschoolde volwassenen in Europa heeft de Europese
Commissie in het kader van haar nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (zie hoger)
voorgesteld om in samenwerking met de sociale partners en onderwijs- en opleidingsinstellingen
een vaardighedengarantie in te voeren. Die vaardighedengarantie moet mensen betere kansen
geven om een goede baan en een zekere levenskwaliteit te krijgen en te behouden. Mensen met
weinig vaardigheden moeten via de garantie worden geholpen om een minimumniveau te
bereiken wat betreft lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, en indien mogelijk een
bredere set vaardigheden te verwerven waardoor een diploma hoger secundair onderwijs of een
gelijkwaardige kwalificatie haalbaar wordt. De vaardighedengarantie moet zowel openstaan
voor werkenden als voor niet-werkenden die niet onder de jongerengarantie vallen. Het is aan
de lidstaten om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de garantie aansluit bij de specifieke
omstandigheden in hun land.
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De vaardighedengarantie zou aan volwassenen zonder diploma hoger secundair onderwijs het
volgende bieden:
 ten eerste, een beoordeling van hun vaardigheden, zodat ze goed zicht kunnen krijgen
op hun huidige vaardigheden en hun behoefte aan bijscholing;
 ten tweede, een op maat gemaakt leeraanbod, aangepast aan de specifieke behoeften
van het individu en de lokale arbeidsmarkt; en
 ten derde, mogelijkheden om de verworven vaardigheden te laten valideren en
erkennen.
Doorheen de onderhandelingen in de Raad is het voorstel van de Commissie sterk afgezwakt.
Onder andere de titel (het woord garantie wekt de indruk dat het om een juridisch afdwingbaar
recht gaat) en het ambitieniveau werden aangepast en de flexibiliteit voor lidstaten werd
maximaal uitgebreid. De belangrijkste reden daarvoor was dat het invoeren van zo’n
“vaardighedengarantie” een belangrijke financiële inspanning vraagt en dat er geen bijkomende
Europese middelen worden voorzien. Vlaanderen kan zich vinden in het bereikte compromis: de
basisidee achter de garantie blijft behouden en de tekst legt voldoende vrijheid bij de lidstaten.
3. Conclusies over de preventie van radicalisering

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In maart 2015 (na de aanslagen op Charlie Hebdo) hebben de Europese ministers van onderwijs
tijdens een informele bijeenkomst in Parijs de zogenaamde Verklaring van Parijs ('Declaration on

promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination
through education’) aangenomen. In antwoord op een mededeling van de Commissie over de
preventie van radicalisering van juni 2016 heeft de EU Raad Onderwijs nu raadsconclusies
aangenomen die een aantal elementen uit de informele verklaring van Parijs formaliseren. De
Europese ministers van Jeugdzaken en van Justitie en Binnenlandse Zaken hebben bijgedragen
aan de tekst.
De belangrijkste boodschappen in de conclusies:
 Samenwerking tussen alle actoren met het oog op ontwikkeling positief zelfbeeld
 Versterken competenties leraren en ander “onderwijzend” personeel (in brede zin)
 Ontwikkelen van nieuwe instrumenten zoals hot-lines
 Promoten van burgerschapsvorming
 Bevorderen inclusief onderwijs
 Ondersteunen van middenveldorganisaties
 Uitwisselen van goede praktijken
 Extra aandacht voor terugkeerders (en hun families)
 De Europese Commissie zal een toolkit ontwikkelen en een conferentie organiseren. Er
volgen ook initiatieven met het oog op het pushen van rolmodellen.
 Samenwerking met industrie met het oog op tegenhouden terroristische content online.
Vlaanderen heeft mee aan de kar getrokken om ook in Europees verband na te denken en
ervaringen uit te wisselen over de rol van onderwijs en vorming in de strijd tegen
(gewelddadige) radicalisering en het thema hoog op de Europese agenda te houden.
4. Beleidsdebat over het stimuleren en ontwikkelen van talent

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

“Het stimuleren en ontwikkelen van talent” was de algemene horizontale prioriteit van het
Slovaakse voorzitterschap van de EU en werd dan ook het thema voor het beleidsdebat
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tijdens de Raad. Ministers wisselden van gedachten over welke beleidsmaatregelen het meest
geschikt zijn om het beste uit de Europese jongeren te halen.
Het voorzitterschap zette in de verf dat onderzoek aantoont dat het jongeren, en dan met
name benadeelde en gemarginaliseerde jongeren, vaak aan mogelijkheden ontbreekt om hun
talenten ten volle te ontwikkelen. Talent kan moeilijk aangeleerd worden maar het onderwijs
(in brede zin) kan jongeren wel helpen hun talenten te leren ontdekken en te versterken.
De Europese Commissie benadrukte vooral het belang van “soft skills” en dat deze beter
moeten gestructureerd en gedefinieerd worden. Veel aandacht ging ook naar het belang van
ondernemerschapsonderwijs en creatief denken.
Het debat werd daarop ingeleid door mevrouw Sharon McCooey, senior director of
International Operations bij LinkedIn. Zij gaf aan dat tegen 2020 5 miljoen jobs zullen
verdwijnen en dat de vierde industriële revolutie aan ongeziene snelheid plaatsvindt,
gebaseerd op vergevorderde technologie. Er zal daardoor veel minder tijd zijn als voorheen
om onze vaardigheden aan te passen aan de grote veranderingen die (zullen) plaatsvinden.
Een goede samenwerking tussen onderwijs en werk is daarom een must, net als het
identificeren van macro-economische trends (identificeren van vraag en aanbod). Tot slot
verklaarde mevrouw McCooey dat ook vandaag al 6 van de tien belangrijkste vaardigheden
nodig op het werk van technische- of ICT-aard zijn. De levenstijd van digitale vaardigheden is
gemiddeld slechts vijf jaar en daar moeten onderwijscurricula zich volgens haar aan
aanpassen.
De ministers op hun beurt legden de nadruk op het bieden van gelijke kansen aan alle
jongeren. Tegelijk is het belangrijk om speciaal getalenteerde jongeren snel te detecteren en
specifiek te begeleiden. De belangrijkste boodschappen waren verder:
 Belang van levenslang leren
 Belang van hervorming/modernisering beroepsonderwijs en –vorming
 Versterken van inclusie, onder andere via validering van niet-formeel en informeel
leren
 Mobiliteit aanmoedigen via wederzijdse erkenning van kwalificaties
 Stimuleren van ondernemerschap in onderwijs
 Samenwerking tussen onderwijs en universiteiten versterken
 Excellentie van het Europese hoger onderwijs verzekeren
 Carrière begeleiding voorzien
 Flexibele en waar mogelijk meer op maat uitgewerkte curricula die inclusie en talent
bevorderen
 Meer aandacht voor culturele-, artistieke-, en sportactiviteiten en voor
burgerschapsonderwijs

Sessie Cultuur
Datum
22 november 2016
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Alda
Greoli,
Viceminister-president
en
Franse
Gemeenschapsminister van Kleine Kinderen, Kinderdagverblijven
en Cultuur
Hoofdpunten van de 1. Richtlijn audiovisuele mediadiensten
agenda
2. Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018
3. Culturele Hoofdsteden van Europa
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4. Internationale culturele betrekkingen
1.

Herziening Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Slovaakse voorzitterschap presenteerde een voortgangsverslag met een samenvatting van
de onderhandelingen tot nu toe. De Europese Commissie (Europees Commissaris voor Digitale
Economie en Samenleving Oettinger) drong aan op snelle besluitvorming, zoniet dreigt de
snelle technologische evolutie de regelgeving in te halen. Op het niveau van de lidstaten is er
voor bepaalde aspecten vooruitgang geboekt de afgelopen maanden maar op verschillende
cruciale bepalingen (vooral jurisdictie, promotie van Europese werken en commerciële
communicatie) zijn de meningen voorlopig nog erg verdeeld. Voor Vlaanderen zal de finale
Richtlijn in de eerste plaats impact hebben op het mediadecreet. Tijdens de Raad was er geen
debat voorzien maar heel wat lidstaten (NL, PL, DE, FR, ES, SE, FI, IE, Si, AT, EL, RO, UK, PT, LU,
CZ) vroegen toch het woord om de belangrijkste elementen van hun positie te benadrukken.
Voor een update van het Vlaamse standpunt in dit dossier: zie fiche prioritair dossier digitale
eengemaakte markt in ‘bijlage 2: nieuwe voorstellen van de Europese Commissie – prioritair
voor Vlaanderen’.

Link met het Europees Parlement

Gewone wetgevende procedure. Een ontwerprapport is in de maak in het cultuurcomité v an
het Europees Parlement. De stemming is gepland voor begin 2017.
2. Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad nam een algemene oriëntatie aan met betrekking tot dit besluit. Deze tekst legt vast
dat 2018 het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed zal zijn en bepaalt de inhoudelijke en
operationele focus van dat jaar. Het Europese niveau zal vooral een coördinerende rol spelen
waarbij redelijk wat ruimte wordt gelaten aan de lidstaten voor eigen invulling.

Link met het Europees Parlement

Gewone wetgevende procedure. Rapport van het cultuurcomité is klaar, de trilogen zullen
begin december 2016 worden aangevat.
3. Culturele Hoofdsteden van Europa

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad nam een algemene oriëntatie aan met betrekking tot dit besluit. De tekst wil het
bestaande besluit Culturele Hoofdsteden uitbreiden naar de EER/EVA-landen (Europese
Economische Ruimte / Europese Vrijhandelsassociatie) voor zover deze deelnemen aan het
programma Creatief Europa dat de actie financiert. De actie stond ook al open voor
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten. In het licht van de Brexit en de
voorziene culturele hoofdstad in het Verenigd Koninkrijk (2023), liet het Verenigd Koninkrijk
een voorbehoud noteren bij dit besluit. Dit voorbehoud heeft juridisch gezien geen impact op
de verdere besluitvorming die met gekwalificeerde meerderheid verloopt.

Link met het Europees Parlement

Gewone wetgevende procedure. Een ontwerprapport is in de maak in het cultuurcomité van
het Europees Parlement. Stemming is gepland voor eind februari 2017.
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4. Internationale culturele relaties

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad hield een beleidsdebat over de Gezamenlijke Mededeling van de Europese Commissie
en de Europese dienst voor Extern Optreden “Naar een EU-strategie voor internationale
culturele betrekkingen” (8 juni 2016). De lidstaten toonden zich positief ten aanzien van de
Mededeling en hebben veel interesse in een grotere rol voor cultuur in de externe
betrekkingen. Vele ministers legden de nadruk op het belang van een goede samenwerking
met andere partners zoals Unesco en de Raad van Europa. Ook de rol van Euni c kwam aan
bod. Voor het debat was ook een vertegenwoordiger van Unesco aanwezig die onder meer
uitdrukkelijk verwees naar het project unite4heritage en de steun van de Vlaamse overheid.
Tijdens het Maltese Voorzitterschap zal dit thema opnieuw aan bod komen onder de vorm
van raadsconclusies.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement (cultuurcomité) werkt op eigen initiatief aan een rapport over dit
onderwerp.

Sessie Sport
Datum
22 november 2016
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Muyters Philippe (Vlaams minister van werk, economie, innovatie
en sport)
Hoofdpunten van de 1. Aanname Raadsconclusies over Sportdiplomatie
agenda
2. Debat over Sport en persoonlijke ontwikkeling
3. Terugblik op de WADA-vergaderingen
4. Ontwikkelingen en bijzondere kenmerken van sport in Europa
1.

Aanname Raadsconclusies over Sportdiplomatie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers hebben de Raadsconclusies over sportdiplomatie zonder problemen aangenomen.
De Europese Commissie reageert tevreden en is blij dat de Raad aansluiting vindt bij zijn eigen
initiatief en zijn High Level Group on Sports Diplomacy.
2. Debat over Sport en Persoonlijke Ontwikkeling

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Danka Bartekova, Olympische medaillewinnares sportschieten en lid van het Internationaal
Olympisch Comité sportschieten, wijst op de ontwikkeling en het belang van persoonlijke
vaardigheden zoals zelfdiscipline, teamgeest, het omgaan met stress, vriendschap,
uitmuntendheid en respect. Matej Toth, Olympisch en Wereldkampioen snelwandelen, wijst op
het belang van goed opgeleide trainers in verschillende levens- en carrièrefases.
De ministers gaan vooral in op het nationale beleid rond carrièrebegeleiding en dubbele carrière,
waar topsporters voldoende voorbereid worden op een leven na topsport en inschakeling in het
professionele circuit. Ook de kwaliteit van de trainersopleidingen komt aan bod als een
belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van (gewezen) topsporters.
3. Terugblik op de WADA-vergaderingen
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Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

België en Malta geven als EU-vertegenwoordigers in de bestuursvergaderingen van WADA een
samenvatting van de belangrijkste beslissingen die op de Foundation Board en het Executive
Committee van 19 en 20 november 2016 in Glasgow zijn genomen. België wijst op de toekenning
van een budgetverhoging van 5% (inclusief reiskosten van bestuursleden) ondanks Europees
verzet, en toont zich positief over de versterkte samenwerking en coördinatie tussen publieke
overheden voor de start van de WADA-vergaderingen. Malta wijst op de aanname van een
volledig uitgewerkt klokkenluidersbeleid door WADA, de oprichting van een WADA Governance
Working Group, en de beslissing om het sanctiesysteem bij niet-compliance te verfijnen, alsook
getrapt en proportioneel te maken.
4. Ontwikkelingen en bijzondere kenmerken van de organisatie van sport in Europa

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Frankrijk krijgt steun van Portugal, Spanje en Italië om in het nieuwe EU Werkplan voor Sport
(2017 – 2020) prioritair in te zetten op de unieke sociale en educatieve kenmerken van sport, de
zogenaamde specificiteit van sport. Zo zou het Europese sportmodel politiek en juridisch een
stuk bescherming, of van een unieke status, kunnen genieten.

Sessie jeugd
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

21 november 2016
Brussel
Sven GATZ, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
1. Aanneming raadsconclusies over het stimuleren van nieuwe
benaderingen in jeugdwerk om het potentieel van jongeren
aan het licht te brengen en te ontwikkelen
2. Oriënterend debat rond “Jonge Europeanen centraal in een
moderne Europese Unie” – Bratislava roadmap
3. Werkprogramma Maltees voorzitterschap

Stimuleren van nieuwe benaderingen in jeugdwerk om het potentieel van jongeren aan
het licht te brengen en te ontwikkelen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Jeugdwerk(ontwikkeling) wordt door de drie gemeenschappen als bijzonder waardevol en
belangrijk beschouwd. Het bouwt verder op de eerste en tweede Europese Jeugdwerk
Conventie van 2010 en 2015. Deze werden door België geïntroduceerd en georganiseerd
respectievelijk tijdens het EU voorzitterschap en het voorzitterschap van de Raad van Europa.
Jongeren streven ernaar hun potentieel, talenten en creativiteit te ontwikkelen in verbinding
met actief burgerschap, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. Om het potentieel en
talent van alle jongeren aan het licht te brengen en te ontwikkelen moeten de EU en haar
lidstaten de uitvoering van effectief en sectordoorsnijdend beleid, dat jonge mensen
aanmoedigt en ondersteunt in het verwezenlijken van hun potentieel, steunen en bevorderen.
Speciale aandacht moet uitgaan naar de meest kwetsbaren.
Jeugdwerk wordt gebruikt om jongeren aan te spreken, inclusief diegenen die
gemarginaliseerd zijn of het risico lopen gemarginaliseerd te worden. Daar de levensstijl en
het gedrag van jongeren echter verandert in de context van nieuwe sociale en technologische
ontwikkelingen, is het van essentieel belang om nieuwe methoden en benaderingen in
20

jeugdwerk te blijven ontwikkelen. Om jongeren te begrijpen en contact met hen te leggen,
moet jeugdwerk ook beter in verbinding komen met de digitale wereld.
2. Oriënterend debat rond “Jonge Europeanen centraal in een moderne Europese Unie” –
Bratislava roadmap

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese samenleving wordt gekenmerkt door veranderende sociale en gezinsstructuren,
het ontbreken van een gevoel van veiligheid en rechtvaardigheid, gebrekkige integratie, en
een gebrek aan kansen en aan vooruitzichten op een betere toekomst voor jongeren.
De positie en de levensomstandigheden van jongeren zijn nu heel anders dan in het verleden,
en zijn de afgelopen jaren zeer snel veranderd. Hoewel de generatie jongeren van vandaag
over het algemeen beter opgeleid is, waarschuwt de onderzoekswereld dat de huidige
generatie jongeren voor het eerst slechtere levensomstandigheden dan hun ouders zal
kennen. Zoiets heeft zich in de voorbije tachtig jaar niet voorgedaan. Dat blijkt ook uit cijfers
voor de hele EU, waar 27 miljoen (bijna een derde) van de 90 miljoen jongeren in Europa
risico loopt op armoede en sociale uitsluiting.
Het is van zeer grote betekenis dat de situatie van jongeren en hun toekomst voor het eerst
sinds lang ook werden besproken op het hoogste politieke niveau tijdens de informele top
van staatshoofden en regeringsleiders te Bratislava in september 2016. De top bereikte
overeenstemming over de verklaring van Bratislava, en de kernprioriteiten voor de komende
maanden werden door de voorzitter van de Europese Raad, het voorzitterschap van de Raad
en de Commissie samengevat in het stappenplan van Bratislava.
Eén van de onlosmakelijke onderdelen van deze documenten is de doelstelling "Een
veelbelovende economische toekomst scheppen voor iedereen, onze levenswijze veilig stellen
en de jongeren betere kansen bieden". Binnen deze doelstelling worden maatregelen voor
jongeren belicht. Naast het ernstige probleem van de jeugdwerkloosheid moeten ook andere
kwesties worden aangepakt; meer bepaald rijst de vraag hoe kan worden bewerkstelligd dat
de generatie jongeren van vandaag weer aansluiting vindt bij de ideeën en waarden van het
Europese project als zodanig. Omdat de meeste jongeren in een democratische samenleving
zijn opgevoed, herkennen zij vaak niet de risico's en gevolgen van het leven in een
samenleving die niet stoelt op verdraagzaamheid, begrip en democratische waarden.
We moeten nagaan hoe het vertrouwen van jongeren in de ideeën die aan de Europese Unie
ten grondslag liggen, kan worden opgebouwd of hersteld.
Aangezien de staatshoofden en regeringsleiders zich ertoe hebben verbonden om beslissingen
te nemen voor een beter leven voor jongeren in de EU, is het voorzitterschap van mening dat
de ministers van Jeugdzaken een duidelijk signaal dienen te geven aan de Europese Raad va n
december 2016. Het Slovaakse voorzitterschap maakt hierover een rapport waarvan de
belangrijkste resultaten in een brief aan voorzitter Tusk voor de Europese Raad van 15-16
december 2016 worden gezet.
Tijdens het voorzitterschap werd een Europese jongerenconferentie georganiseerd in Košice,
waar 250 jongeren uit alle lidstaten bijeenkwamen met beleidsmakers. Zij stelden samen 16
aanbevelingen voor de lidstaten en de Commissie vast binnen het algemene thema "jongeren
in staat stellen deel te nemen aan een divers, onderling verbonden en inclusief Europa". Veel
van die aanbevelingen hielden verband met de uitdagingen die we zien in het leven van
jongeren vandaag, zoals het herstellen van hun vertrouwen in de EU.
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In het algemeen werden acht gebieden onderzocht:
1. Toegang tot hoogwaardige en kritische informatie
2. Jongeren onder druk: werken aan veerkracht en zelfvertrouwen
3. Angst en onverdraagzaamheid overstijgen - diversiteit ervaren
4. Naar een onderwijssysteem dat het potentieel van jongeren benut
5. De betrokkenheid van jongeren bij de samenleving bevorderen, in het bijzonder voor
kwetsbare groepen
6. Het vertrouwen van jongeren in het Europese project herstellen
7. Mobiliteitsprogramma: werkgelegenheid en onderwijs voor iedereen
8. De impact van jeugdwerk en jeugdorganisaties voor iedereen.
Jongeren die betrokken zijn geweest bij het raadplegingsproces tijdens de vijfde cyclus van de
gestructureerde dialoog, en jongeren die direct betrokken waren bij de opstelling van de
aanbevelingen, willen nu zien hoe hun standpunten kunnen worden bestudeerd op Europees
en/of nationaal niveau, en hoe de lidstaten zullen reageren op hun ideeën.
Vlaanderen pleitte onder meer voor het volgende:
 Voor jongeren is het zich vrij kunnen bewegen (Free movement) als burger in de EU
belangrijk. Dit moet onvoorwaardelijk worden gegarandeerd.
 Jongeren moeten zich niet alleen aansluiten bij Europa maar het Europese project moe t
zich zeker en vast voldoende aansluiten bij de rechten, noden, behoeften, dromen en
verwachtingen van jonge burgers;
 Jongeren moeten het belang (van de ideeën) van het Europees project beter kunnen
ervaren en effectief kunnen beleven;
 Meer en beter inzetten op burgerschapsvorming voor eenieder. Binnen deze
burgerschapsvorming moet voldoende aandacht worden gegeven aan Europese zaken. Dit
moet verder reiken dan enkel theorie.
 Het versterken en handhaven van het vrijwilliger zijn; vrijwilligerswerk moet zoals de
naam het zelf zegt vrijwillig zijn en blijven.
 Enkele concrete suggesties binnen het Erasmus+ programma:
 Dit programma biedt voor jongeren vele mogelijkheden. Het jeugdhoofdstuk zou
moeten worden uitgebreid zeker om meer maatschappelijk achtergestelde jongeren
te bereiken;
 Aandacht voor kleine “projecten” met een sterkere focus op het lokale niveau en op
solidariteit, zeg maar de vroegere lokale jongereninitiatieven;
 Het respecteren van het EVS-Charter (European Voluntary Service);
 Het nog meer inzetten op het toegankelijker maken van mobiliteitsprogramma’s voor
eenieder;
 Diversiteit is een realiteit. Laten we zorgen voor een sterke diversiteit aan
jeugdwerkorganisaties met sterke verbindingen tussen deze organisaties. Zo kunnen we
een antwoord bieden op de vele kansen die diversiteit ons biedt.
 Jongeren vormen en bekwamen in het beter en verantwoord hanteren van nieuwe media;
 Een begrijpbare taal hanteren in onze communicatie met jonge burgers evenals
gebruikmaken van de kanalen die jongeren zelf hanteren;
 Versterken van Eurodesk zodat zij in haar communicatieopdracht nog verder kan groeien
in het bereiken van eenieder;
 Jongeren moeten kunnen deelnemen in en tijdens discussies over de toekomst van
Europa;
 Jongeren betrekken bij het beleid veronderstelt onder andere een kwaliteitsvolle
beleidsparticipatie zoals uit de vorige cyclus van de Gestructureerde Dialoog al duidelijk
werd.
22





Jongeren moeten vandaag meer tijd en ruimte krijgen om competenties te verwerven en
ontwikkelen. Jongeren ervaren een te grote druk en hun psychisch welzijn verdient dan
ook bijzondere aandacht. De focus moet niet altijd en alleen op presteren liggen en we
moeten ons hier met z’n allen bewust van zijn en voor openstaan. Laten we samen het
stigma en taboe rond psychische problemen bij jongeren doorbreken.
Jongeren moeten weerbaar gemaakt tegenover haatspraak, pesten, sektarisme. We
moeten op alle niveaus de positieve identiteitsontwikkeling van jongeren stimuleren en
alle kansen geven.

7. Raad Concurrentievermogen (Industrie, Onderzoek, Ruimtevaart)
De rapportering over deze Raad zal volgen in de Maandelijkse Mededeling van volgende maand.
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BIJLAGE II: NIEUWE VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE
COMMISSIE – PRIORITAIR VOOR VLAANDEREN
1. Digitale Eenheidsmarkt (aspect media) - Update over de herziening van de Richtlijn
Audiovisuele Mediadiensten
In de Maandelijkse Mededelingen met het overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de
Europese Unie van april (VR_2016_2705), mei (VR_2016_1706) en september 2016 (VR_2016_2810)
werd reeds uitgebreide informatie opgenomen over het dossier ‘Digitale Eenheidsmarkt’ dat
door de Vlaamse Regering als een prioritair dossier werd bestempeld. Onderstaand vindt u een
update over de herziening van de richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD).
Tijdens de debatten onder Slovaaks voorzitterschap kregen de lidstaten de kans om het
voorstel van de Europese Commissie een eerste keer volledig te bespreken en voor enkele
zaken om verduidelijking te vragen. Op basis van deze gesprekken kan Vlaanderen
onderstaande standpunten innemen:

Algemeen




Meer aandacht voor een gelijk speelveld: op dit moment focust het voorstel nog te veel
op het reguleren van de aanbieders van audiovisuele mediadiensten (lineair, niet-lineair,
video-sharing platform) terwijl het toekomst- en technologiebestendiger zou zijn om in
sterkere mate de diensten zelf te regelen.
Meer respect voor subsidiariteit: op bepaalde aspecten zoomt de ontwerptekst te veel
in op details en vooropgestelde keuzes voor bepaalde instrumenten.

Specifiek


Het toepassingsgebied (artikelen 1a, 1a bis, 1b, 1b bis, 1d bis, 28 bis en 28 ter AVMD)
Het landschap van de audiovisuele media verandert snel als gevolg van de steeds
toenemende convergentie van televisie en via internet gedistribueerde diens ten.
Lineaire televisie blijft belangrijk maar consumenten maken steeds meer gebruik van
inhoud op aanvraag via internet, smart-tv / connected-tv, draagbare toestellen,
videoplatformen, enz. Eerder klassieke lineaire en niet-lineaire inhoud concurreert met
door gebruikers gegeneerde inhoud, vlogs, enz.
Vanuit regelgevend perspectief is het belangrijk dat er voor deze diverse vormen van
audiovisuele inhoud die via verscheidene platformen worden aangeboden een gelijk
speelveld is. Verscheidene vormen van audiovisuele inhoud concurreren met elkaar via
verschillende platformen om de aandacht van dezelfde kijkers. Het is dan ook niet meer
dan normaal dat voor deze audiovisuele inhoud dezelfde regels gelden, ongeacht de
wijze of het platform waarop ze worden aangeboden.
Het Commissievoorstel tot herziening van de AVMD-richtlijn gaat hierin niet ver genoeg.
Van een volledige gelijkschakeling tussen lineaire en niet-lineaire mediadiensten is geen
sprake en de uitbreiding van het toepassingsgebied naar andere vormen van
audiovisuele inhoud en naar videoplatformdiensten blijft al bij al zeer beperkt. Van een
gelijk speelveld is dus nog lang geen sprake.



Het land van oorsprong beginsel (artikelen 2, 3, 4 en 5 AVMD)
Dat het Commissievoorstel vasthoudt aan het land van oorsprong beginsel is positief.
De regels die betrekking hebben op het land van oorsprong beginsel worden
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verduidelijkt. De omzeilingsprocedure, die in het Commissievoorstel enkel geldt voor
aanbieders van lineaire mediadiensten, moet ook toegepast kunnen worden op
aanbieders van niet-lineaire mediadiensten.


Aanzetten tot geweld en haat (artikel 6 AVMD)
Aanbieders van mediadiensten mogen niet aanzetten tot geweld of haat op basis van
geslacht, ras, of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of
seksuele geaardheid. Tot geweld of haat kan ook nog op basis van andere gronden
worden aangezet. Daarom is de Vlaamse Gemeenschap voorstander van een algemeen
verbod op aanzetten tot geweld of haat.



Bescherming van minderjarigen tegen schadelijke inhoud (artikelen 6bis, 12 en 27 AVMD)
Dat ter bescherming van minderjarigen tegen schadelijke inhoud dezelfde regels zullen
gelden voor aanbieders van lineaire mediadiensten en voor aanbieders van niet-lineaire
mediadiensten is een positieve evolutie.



Toegankelijkheid van mediadiensten voor personen met een visuele of auditieve
beperking (artikel 7 AVMD)
Het Commissievoorstel schrapt de verplichting voor aanbieders van mediadiensten om
hun diensten gefaseerd toegankelijk te maken voor personen met een visuele of
auditieve handicap. Toegankelijkheid wordt geregeld door de horizontale “richtlijn
inzake toegankelijkheid van producten en diensten” (“Accessibility Act”). Bespreking van
de toegankelijkheid van mediadiensten moet volgens Vlaanderen gebeuren in het kader
van de onderhandelingen over de AVMD-richtlijn zelf en niet die over de “Accessibility
Act”.



Mediaregulatoren en ERGA (artikelen 30 en 30bis AVMD).
Dat het Commissievoorstel bepalingen bevat over de mediaregulatoren en over ERGA,
de Europese groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten, is
principieel goed. Wel moeten deze bepalingen in het Commissievoorstel verder worden
verduidelijkt.



Mediageletterdheid (artikel 33 AVMD).
Het belang van mediageletterdheid in de omgang met audiovisuele mediadiensten valt
evenwel niet te ontkennen en zal, gelet op de toenemende convergentie en
technologische ontwikkelingen, alleen maar toenemen. Het is daarom belangrijk dat
ook in de AVMD-richtlijn een verwijzing naar mediageletterdheid behouden blijft, hetzij
in een overwegende, hetzij in een artikel, hetzij in beide.

25

BIJLAGE III: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 30 november 2016 werden 7 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM(2016)0723
Naam: preventieve
herstructureringskaders
Voorstel: COM(2016)0765
Naam: energieprestaties
van gebouwen
Voorstel: COM (2016)0767
Naam: gebruik van energie
uit hernieuwbare bronnen
Voorstel: COM(2016)0852
Naam: verliesabsorptie en
herkapitalisatiecapaciteit
van kredietinstellingen en
belegginsondernemingen
Voorstel: COM(2016)0853
Naam: rang van de
deposito’s in de
insolventierangorde
Voorstel: COM(2016)0854
Naam: aanpassing van
richtlijn 2013/36/EU

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD inzake preventieve
herstructureringskaders en maatregelen om de efficiëntie van herstructurering te verhogen, insolventie en
faillissementsprocedures en inzake de aanpassing van richtlijn 2012/30/EU
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van richtlijn 2010/31/EU
betreffende de energieprestatie van gebouwen
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de bevordering van het gebruik
van energie uit hernieuwbare bronnen
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de aanpassing van richtlijn
2014/59/EU met betrekking tot de verliesabsorptie en de herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en
belegginsondernemingen en inzake de aanpassing van richtlijn 98/26/EG, richtlijn 2002/47/EG, richtlijn 2012/30/EU,
richtlijn 2011/35/EU, richtlijn 2005/56/EG, richtlijn 2004/25/EG en richtlijn 2007/36/EG
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD inzake de aanpassing van richtlijn
2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de rang van de deposito's in de
insolventierangorde
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de aanpassing van richtlijn
2013/36/EU met betrekking tot uitgezonderde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings,
beloningsbeleid, toezichtsmechanismen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmechanismen
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Voorstel: COM(2016)0864
Naam: gemeenschappelijke
regels voor de interne
markt voor elektriciteit

2.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende gemeenschappelijke regels
voor de interne market voor elektriciteit

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 30 november 2016 werden 3 aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2016/1914
Naam: kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en
groentegewassen zich moet
uitstrekken
RL: (EU) 2016/1919
Naam: rechtsbijstand voor verdachten
en beklaagden in strafprocedures
RL: (EU) 2016/2037
Naam: indeling, etikettering en
verpakkingen van stoffen en mengsels

[4]

Inhoud
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/1914 van de Commissie van 31 oktober 2016 tot wijziging van
de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7
van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van
de Raad, met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de
minimumeisen voor dat onderzoek
Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016
betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor
gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel
Richtlijn (EU) 2016/2037 van de Commissie van 21 november 2016 tot wijziging van Richtlijn
75/324/EEG van de Raad inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols en teneinde de
etiketteringsvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van
stoffen en mengsels

Termijn[4]
30-06-2017

25-05-2019

12-12-2017

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
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3.

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. Er wordt in dit
overzicht een onderscheid gemaakt tussen de “interne markt” richtlijnen (Vlaams scorebord interne markt) en de richtlijnen die niet onder de interne
markt vallen (overige Vlaamse omzettingsdossiers).
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.
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 7 heeft omgezet.
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
1

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 Europese Commissie ten laatste op 11 december 2016.
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Beleidsdomein(en): LV

en groentegewassen zich tenminste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

Minister(s): Schauvliege

De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door het ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet
uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek. Het ministerieel besluit werd op 10 juni 2016
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 14 juni 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54054.

RL: (EU) 2015/1955

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/1955 van de Commissie van 29 oktober 2015 tot wijziging van de 30-06-2016
Naam: in handel brengen van bijlagen I en II bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van
zaaigranen
zaaigranen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen
Beleidsdomein(en): LV
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de
Minister(s): Schauvliege
handel in en de keuring van zaaigranen. Het ministerieel besluit werd op 10 juni 2016 gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 54010.
RL: (EU) 2016/970

Richtlijn (EU) 2016/970 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG 21-09-2016
Naam:
lijst
van van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten
defensiegerelateerde producten In het Vlaams Gewest werden de bepalingen van richtlijn 2009/43/EG geïmplementeerd in het
wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 en het wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, waarmee
Beleidsdomein(en): iV
Vlaanderen richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in nationale regelgeving. Richtlijn
Minister(s): Bourgeois
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
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
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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.
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

RL: 2014/101/EU
Naam: waterbeleid
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 11-07-2016
2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het
grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Voor de omzetting van deze richtlijn is een wijziging van bijlage 2.4.1. van titel II van VLAREM
nodig. Het 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, 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 12-05-2016
aanpassing aan de technische vooruitgang, van richtlijn 2009/126/EG inzake fase IIbenzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations
De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek. Dit besluit
werd op 26 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 29 augustus 2016
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
(2016) 55511.
Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 20-05-2016
2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
De richtlijn legt nieuwe normen op met betrekking tot de monitoring van systeemparameters en
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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 wordt ook een besluit van de Vlaamse
Regering aangepast. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoring-programma
van de water-toestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van Richtlijn 2014/101/EU werd op
23 november 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56984.
RL: 2014/100/EU
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 18-11-2015
en 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een
communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart
Vlaanderen voert de verplichting voor het ontwikkelen en onderhouden van de benodigde
interfaces voor automatische overdracht van data op elektronische wijze naar SafeSeaNet op
administratieve wijze uit. De omzetting werd dan ook op administratieve wijze afgehandeld. Dit
werd op 16 november 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56836.

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/61/EU

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

Homans,

Weyts, De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een
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Tommelein, Gatz, schauvliege

instantie die geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot
infrastructuur, maar ook bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de
civiele werken en de toegang tot de fysieke binnenhuisinfrastructuur. 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 communicatienetwerken 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.

RL: 2013/55/EU

Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging 18-01-2016
Naam: beroepskwalificaties en van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU)
administratieve samenwerking nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne
markt („de IMI-verordening”).
IMI
Beleidsdomein(en):
WVG, MOW, CJSM

OV, Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd
voor diverse beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de
omzetting en de toepassing van deze richtlijn.
Crevits,
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het 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 ontwerp van decreet werd op 25 november 2016 definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Nu volgt de parlementaire behandeling.

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts

Tegelijk werd 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.
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Het advies van de Raad van State werd ontvangen. De definitieve goedkeuring en publicatie van
het besluit wordt afgestemd op het horizontaal decreet.
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 ministerieel besluit ligt ter ondertekening voor bij de minister.
Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door
het ontwerp 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: (EU) 2015/1127
Naam: afvalstoffen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

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

31-07-2016

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.
Publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.
33

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.
Op 9 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit betreffende de
subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan ‘Clean Power for Transport’ definitief
goed.
RL: (EU) 2015/720
Naam: verbruik van
plastic draagtassen
Beleidsdomein(en): LNE

lichte

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van
Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen

27-11-2016

Strikt gezien is de richtlijn al grotendeels omgezet. De reductiedoelstelling bepaald door artikel 4, 1
bis van de richtlijn is in België al gehaald dankzij initiatieven van en overeenkomsten met de
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Minister(s): Schauvliege

B.

sectoren (Comeos en Fost Plus). De omzetting van enkele definities en het artikel 1, 1 bis en
volgende zal technisch geregeld worden door een aanpassing van de overeenkomsten die door de
Interregionale Verpakkingscommissie (IVCIE) ter zake werden afgesloten.

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 4 heeft omgezet.
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 Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
van zaaizaad van oliehoudende oliehoudende planten en vezelgewassen
planten en vezelgewassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de
Beleidsdomein(en): LV
handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Het ministerieel
Minister(s): Schauvliege
besluit 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.
RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

2

Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de 31-12-2016
voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen,
alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het
toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de voorschriften

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 Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2017.
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voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56267.
RL: 2014/97/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
Naam:
registratie
van 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de
leveranciers en van rassen en gemeenschappelijke lijst van rassen
de gemeenschappelijke lijst van De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de registratie van
rassen
leveranciers en van rassen. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober 2016 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
Beleidsdomein(en): LV
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56268.
Minister(s): Schauvliege
RL: 2014/98/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

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. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2016) 56269.
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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.
Publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.
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. Het voorontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu werd op 7 oktober
2016 principieel goedgekeurd met het oog op advies van de Raad van State.

RL: (EU) 2015/2376

Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU 31-12-2016
Naam: verplichte automatische wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
uitwisseling van inlichtingen op De richtlijn wordt omgezet door een decreet diverse fiscale bepalingen en een besluit. Het ontwerp
belastinggebied
van decreet houdende diverse fiscale bepalingen werd op 14 oktober 2016 definitief goedgekeurd
door de Vlaamse Regering en op 20 oktober 2016 ingediend in het Vlaams Parlement. Het
Beleidsdomein(en): FB
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de
Minister(s): Tommelein
Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied
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van belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8
december 2015 werd op 21 oktober 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden.
RL: (EU) 2016/317

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

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

De omzetting wordt voorbereid door de administratie.

Minister(s): Weyts
RL: 2014/52/EU

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

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten
De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april
Beleidsdomein(en): LNE
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende
Minister(s): Schauvliege
de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat
betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten. Het
ontwerpdecreet werd op 14 oktober 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering en
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ingediend bij het Vlaams Parlement. Het ontwerp van decreet wordt in december 2016 behandeld
in de parlementaire commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening, energie en
dierenwelzijn. 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. Het ontwerp van besluit is in voorbereiding.
RL: 2014/45/EU

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

Naam: periodieke technische
controle van motorvoertuigen
en aanhangwagens
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
RL: 2014/47/EU

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
Naam: technische controle langs technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
de weg van bedrijfsvoertuigen
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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C.

Vlaams scorebord van december 20173

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 3 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
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
bevordering van het gebruik van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
van 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

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.

Minister(s): Tommelein

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
Naam:

3

kwaliteit

van

voor

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

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 Europese Commissie ten laatste op 11 december 2017.
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menselijke consumptie bestemd
water
Beleidsdomein(en): LNE

bestemd water
De richtlijn zal omgezet worden door een besluit van de Vlaamse Regering.

Minister(s): Schauvliege
RL: (EU) 2016/1914
Naam: kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen
zich
ten
minste moeten uitstrekken
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/1914 van de Commissie van 31 oktober 2016 tot wijziging van de 30-06-2017
Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen
voor dat onderzoek
De richtlijn zal worden omgezet door een ministerieel besluit. Er werd advies aangevraagd bij de
Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid over het
ontwerp van ministerieel besluit.
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2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 2 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te worden omgezet
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

RL: 2014/66/EU
Naam:

voorwaarden

OV,

Crevits,

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider
Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling 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 punten 2 en 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.
Voor wat betreft punt (5) zal de federale overheid de aanmelding bezorgen. Referentie notificaties
aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823.

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

overplaatsing binnen een onderneming

De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s,
Beleidsdomein(en): WSE, OV, certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
WVG, KB
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2)
Minister(s): Muyters, Crevits, en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
diensten (3). Voor wat betreft punt 1 werden het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
Vandeurzen, Homans
voorwaarden en procedure tot erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse
studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het basisonderwijs en secundair
onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het volwassenenonderwijs en het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van
buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en
MNE (2016) 57012. Voor wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt
ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in
voorbereiding. Voor wat betreft punt (3) 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 29 november
2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016)
57149 en MNE (2016) 57151.
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid was in november 2016 gevat door 12 inbreukdossiers.
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
1.

Zeven inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen

FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0013
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Fase 2: IGS (26/01/2016)
en 20/06/2016: bijkomend antwoord 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

Vlaanderen voert de verplichting voor het ontwikkelen en onderhouden van de benodigde interfaces voor
automatische overdracht van data op elektronische wijze naar SafeSeaNet op administratieve wijze uit. De
omzetting werd dan ook op administratieve wijze afgehandeld. Dit werd op 16 november 2016 genotificeerd aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 56836.

Nr: 2016/0585

Fase 2: IGS (22/09/2016)

Naam: afvalstoffen

22/01/2017: nieuwe deadline voor antwoord op IGS

Beleidsdomein(en): LNE

22/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
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Minister(s): Schauvliege

Commissie
16/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
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
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. Publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.

Nr: 2016/0699

Fase 2: IGS (23/11/2016)

Naam: seizoensarbeiders

24/01/2017: deadline voor antwoord op IGS

Beleidsdomein(en):
OV, WVG

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen

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

Crevits, Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling 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
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de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585. Voor wat betreft punten 2 en 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. Voor wat betreft punt (5) zal de federale overheid de aanmelding bezorgen. Referentie notificaties
aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2014/0017

Fase 3: MROA (10/12/2015)

Naam: bestrijding van seksueel 10/02/2016: antwoord op MROA werd verzonden
misbruik en seksuele uitbuiting De Europese Commissie stelt dat onder andere artikel 18, lid 3 (algemene bepalingen inzake bijstand aan en
van kinderen
ondersteuning en bescherming van kindslachtoffers) niet zijn omgezet. De FOD Justitie coördineert het Belgische
Beleidsdomein(en): WVG
antwoord op het MROA.
Minister(s): Vandeurzen
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: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
administratieve samenwerking Commissie
IMI
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
Beleidsdomein(en): EWI, OV, 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
WVG, RWO
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
Minister(s): Muyters, Crevits, Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor diverse
Vandeurzen, Bourgeois
beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de omzetting en de toepassing van
deze richtlijn. Op ambtelijk niveau vinden er analyses, overleg en onderzoek plaats naar de implicaties van de
Richtlijn: 2013/55/EU
omzetting en de toepassing van de richtlijn.
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het 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 ontwerp van decreet werd op 25 november 2016 definitief goedgekeurd door de
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Vlaamse Regering. Nu volgt de parlementaire behandeling.
Tegelijk werd 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. Het advies van de Raad van State werd ontvangen. De definitieve
goedkeuring en publicatie van het besluit wordt afgestemd op het horizontaal decreet.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorgen 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 ministerieel besluit ligt
ter ondertekening voor bij de minister.
Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door het ontwerp
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 28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
communicatienetwerken
met Commissie
hoge snelheid
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging
Beleidsdomeinen: KB, MOW, LNE, van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
CJSM, RWO
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
Minister(s):

Homans,

Wetys, elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot
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Tommelein, Gatz, Schauvliege

de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.

Richtlijn: 2014/61/EU

De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die
geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook
bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de
fysieke binnenhuisinfrastructuur. 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
communicatienetwerken 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.
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FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

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

Naam:
aanvraagprocedure Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
gecombineerde
vergunning 28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
onderdanen derde landen
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
Richtlijn: 2011/98/EU
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de
gecombineerde procedure werd op 26 februari 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 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, en daarvoor is een
samenwerkingsakkoord nodig. Op 14 oktober 2016 werd het voorontwerp van decreet houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting in de
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gezinsbijslagwetgeving van de 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 alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten
voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraad en eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State.
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2. Vijf inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het 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: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Beleidsdomein(en): KB, WSE
Commissie
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 IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus
2015 (INF(2015)110741, INF(2015)110742).
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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: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
voorkomen en herstellen van Commissie
milieuschade
20/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese
Beleidsdomein(en): LNE
Commissie
Minister(s): Schauvliege
De Europese Commissie is van oordeel dat België de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 7 in
Richtlijn: 2004/35/EG

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. 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. Hoewel de ingebrekestelling de aanpassing die in Vlaanderen werd aangenomen niet
vermeldt, werd in het voorafgaande EU-pilotdossier en bij de aanmelding van het besluit van de Vlaamse
Regering gewezen op de volledige conformiteit. Er kan vanuit gegaan worden dat de Europese Commissie dit
impliciet heeft aangenomen.
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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 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.

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: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA goedgekeurd door de Europese
elektriciteit en aardgas
Commissie
Beleidsdomein(en): LNE
04/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Minister(s): Tommelein
Commissie
Richtlijnen:
2009/73/EG

2009/72/EG, De Europese Commissie is van oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de
bevoegdheden van de nationale regulerende instanties (NRI’s) en de bescherming van consumenten onjuist
werden omgezet.
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Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Volgende punten dienen nog te worden aangepakt:
-

-

de afschrikwekkende sanctionering van de regulator: het energiedecreet zal worden aangepast. Het
ontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft het voorkomen,
opsporen, vaststellen en bestraffen van energiefraude werd op 14 oktober 2016 voor de tweede maal
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van
State.
de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: er dient nog een wetgevend initiatief
genomen te worden;
het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen;
de toegang tot gebruikersgegevens: hier dient nog regelgeving genotificeerd te worden.

Voor wat betreft het punt over de procedure over de klachtenbehandeling werd 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 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.
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FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

Naam: Luchtkwaliteit/schonere Verzoekschrift nog niet ontvangen
lucht
19/11/2015: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Beleidsdomein(en): LNE
18/06/2015: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie
Minister(s): Schauvliege

21/04/2014: antwoord op aanvullend MROA verzonden

Richtlijn: 2008/50/EG

20/02/2013: gecoördineerd antwoord van de drie gewesten op aanvullend IGS verzonden
28/10/2010: antwoord op MROA verzonden. Het Vlaamse Gewest vroeg daarin de klassering van dit dossier.
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.
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. De meetresultaten voor het jaar 2015, die 100% conformiteit met de richtlijn aantonen, werden
overgemaakt aan de Europese Commissie. Het Europees Milieuagentschap is momenteel bezig met de verificatie
van de gegevens.
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