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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda september 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand september 2017. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
Datum
4-5 september

6-7 september
11 september
14 september
15 september
15-16
september
19 september
19-21
september

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Landbouw en
Visserij

Informele Raad Defensie
Informele Raad
Ontwikkelingssamenwerking
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken (poss.)
Eurogroep
Informele Raad Economische
en Financiële Zaken
Raad Algemene Zaken
Informele Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie, Transport)

Woordvoerder

Assessor

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Gewest
Federaal
Federaal

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

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

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

Federaal
Federaal

n.v.t.

Vervoer: Waals
Gewest

Energie: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
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2. Agenda oktober 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand oktober 2017. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse mededeling
over ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – september 2017.
Datum
9 oktober
9-10 oktober

10 oktober
12-13 oktober
13 oktober

16 oktober
17 oktober
17 oktober
17 oktober

18 oktober

19-20 oktober
23 oktober

Raadsbijeenkomst
Eurogroep
Raad Landbouw en Visserij

Raad Economische en
Financiële Zaken
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Raad Leefmilieu

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (Art. 50)
Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie)
(poss.)
Tripartite sociale top

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

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Gewest
Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Interne markt:
Federaal
Industrie: Vlaams
Gewest
Federaal

Federaal

Federaal
Federaal

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

Interne markt: Vlaams
Gewest

Industrie: Federaal
Sociaal beleid: Waals
Gewest/Franse
Gemeenschap
n.v.t.
Sociaal beleid: Waals
Gewest/Franse
Gemeenschap
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3. Raad Algemene Zaken
Datum
25 september
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
België
Zaken
Hoofdpunten van de 1. Voorbereiding van de Europese Raad van 19-20 oktober
agenda
2. Werkprogramma van de Commissie voor 2018: intentiebrief
3. Dialoog tussen de Commissie en de Poolse regering in het
kader van het rechtsstaatmechanisme
4. Zetelverdeling van het Europees Parlement na brexit
1.

Voorbereiding van de Europese Raad van 19-20 oktober

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers bespraken de voorlopige agenda van de Europese Raad van oktober. Op de voorlopige
agenda staan momenteel volgend punten: migratie, digitale economie, defensie en externe
betrekkingen. Deze onderwerpen kregen steun van alle lidstaten. Een aantal lidstaten bepleitte
handel toe te voegen aan de agenda.
Ook andere onderwerpen werden genoemd:
klimaatverandering, rechtsstatelijkheid, de situatie in Turkije, de situatie in Noord-Korea. Minister
Reynders onderstreepte het belang van de migratie-agenda en in het bijzonder de noodzaak om
vooruitgang te boeken op vlak van het gemeenschappelijk asielbeleid en dit in een geest van
solidariteit en verantwoordelijkheid.
2. Werkprogramma van de Commissie voor 2018: intentiebrief

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers bespraken de prioriteiten van de Commissie voor haar werkprogramma voor 2018
aan de hand van de zogenaamde intentiebrief van de Commissie. Het voorzitterschap zal op basis
van de reacties van de lidstaten een brief aan de Commissie opstellen voorafgaand aan de
presentatie van het Commissie Werkprogramma in oktober. Minister Reynders onderstreepte het
belang van de migratievoorstellen en pleitte voor een evenwicht tussen de interne en externe
dimensie van het migratiebeleid. Hij vroeg daarnaast naar meer ruimte voor kmo’s in het
industriebeleid;
refereerde
naar
de
voorstellen
van
de
Commissie
inzake
handelsbeschermingsinstrumenten en stelde zich vragen bij de afwezigheid van het extern EUbeleid in de intentiebrief. Tot slot stelde de minister ook de vraag naar de rol van de Raad
Algemene Zaken in het debat over de toekomst van de EU en suggereerde een buitengewone
zitting van de Europese Raad hierover.
3. Dialoog tussen de Commissie
rechtsstaatmechanisme

en

de

Poolse

regering

in

het

kader

van

het

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Onder het agendapunt "Diversen" gaf de Commissie de ministers een stand van zaken over haar
dialoog met Polen over de rechtsstaat. Daarbij verwees de Commissie naar de aanbevelingen die
zij gedaan heeft in reactie op Poolse wetsvoorstellen. Volgens de Commissie blijven grote zorgen
bestaan over de ontwikkelingen van de Poolse rechtsstaat. Op twee lidstaten na spraken alle
ministers steun uit voor de rol die de Commissie speelt als hoedster van de verdragen. De partijen
werden opgeroepen echt in dialoog te gaan, niet alleen schriftelijk, om tot een oplossing te komen.
Minister Reynders onderstreepte het belang van de Commissie als hoedster van de verdragen; riep
op tot een gezamenlijk debat; verwees naar het rechtsstaatmechanisme in de Verenigde Naties en
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naar het Europees Semester als inspiratiebronnen voor toekomstige mechanismen ter vrijwaring
en bescherming van de rechtsstaat op EU-niveau.
4. Zetelverdeling van het Europees Parlement na brexit

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens de lunch spraken de ministers over de zetelverdeling tijdens de volgende legislatuurperiode
van het Europees Parlement. De vraag die zich naar aanleiding van de brexit stelt is immers wat
er dient te gebeuren met de 73 zetels van het Verenigd Koninkrijk. Een meerderheid van de
ministers sprak zich uit voor een afschaffing van alle zetels. Italië en Frankrijk herhaalden hun
pleidooi om een deel van de 73 zetels aan te wenden voor transnationale kieslijsten. Verschillende
andere lidstaten uitten hun twijfels over dit voorstel.
4. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Raad Buitenlandse Zaken - Defensie ‘Gymnich’
Op 7 en 8 september kwamen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken informeel samen in Tallinn,
Estland. Het informele karakter van de bijeenkomsten heeft tot gevolg dat er geen bindende
afspraken worden gemaakt. Deze halfjaarlijkse ‘Gymnich’ bijeenkomsten geven ministers de
gelegenheid om in een informele sfeer belangrijke actuele onderwerpen met elkaar te bespreken.
Belangrijk bespreekpunt was de tenuitvoerlegging van het Defensiepakket (opzetten van “Political
and Structured Cooperation” (PESCO) en operationaliseren van het “European Defence Action Plan”
(EDAP)). Voor dit punt namen de ministers van Defensie ook deel aan de vergadering. Kleinere
lidstaten wensen voldoende flexibiliteit in te bouwen en met name België wil ook voldoende
aandacht voor het betrekken van KMO’s. Verder stond ook een bespreking van het Vredesproces
in het Midden-Oosten, middelen ter preventie en het tegengaan van radicalisering en gewelddadig
extremisme (in aanwezigheid van de ministers van de Kandidaat-Lidstaten) en de situatie op het
Koreaanse schiereiland op de agenda.
Na de vergadering stond een werklunch met de landen van het Oostelijk Partnerschap op het
programma. Deze informele lunch vindt plaats in aanloop van de Top van het Oostelijk
Partnerschap van 24 november 2017 te Brussel.
Raad Buitenlandse Zaken - Ontwikkelingssamenwerking ‘Gymnich’
Op 11 september vond een informele bijeenkomst plaats van de EU-ministers van
Ontwikkelingssamenwerking in Tallinn, Estland. Onder andere de voorbereiding van de EU-Afrika
Top van eind november 2017 stond op de agenda. Dit is ook voor Vlaanderen belangrijk gezien de
focus binnen de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking op Zuidelijk Afrika.
Sancties
De Raad besloot op 15 september haar sanctiebeleid ten aanzien van Noord-Korea in lijn te brengen
met Resolutie 2375 van de VN-Veiligheidsraad.

B. Brexit-onderhandelingen
Speech van PM May
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Op 22 september heeft Brits premier Theresa May in een toespraak te Firenze verdere toelichting
gegeven bij haar visie op de brexit. May probeerde de stroef lopende brexit-onderhandelingen
nieuw leven in te blazen en zij kwam in haar toespraak dan ook voorzichtig tegemoet aan
verschillende Europese eisen. Tegelijk zette zij ook de lijnen uit voor haar eigen achterban en
onderhandelingsteam. Zo stelde May voor het eerst dat Britse rechtbanken bij de uitlegging van
het terugtrekkingsakkoord “rekening moeten kunnen houden” met de rechtspraak van het
Europees Hof van Justitie. Daarnaast pleitte May voor de inrichting van een
“implementatieperiode” (lees: transitieperiode) van twee jaar na de brexit, waarbij bestaande EUraamwerken hun uitwerking zouden behouden. May opperde ook dat het Verenigd Koninkrijk haar
financiële verplichtingen tegenover de EU zou honoreren, en dat beloofde Britse bijdragen betaald
zouden worden. Terwijl de toespraak van May ook uitblonk in vaagheid (bv. over de Ierse kwestie),
viel vooral de positieve en ietwat inschikkelijke toon op. Commentatoren waren het er over eens
dat May met haar constructieve houding een belangrijke opening maakte voor het welslagen van
de volgende brexit-onderhandelingsrondes. De Europese Commissie en verschillende lidstaten
verwelkomden de houding van May, maar vroegen ook om concrete voorstellen aan de
onderhandelingstafel.
Vierde onderhandelingsronde
Op 25 september startte de vierde formele onderhandelingsronde tussen het team van de Europese
Commissie en de Britse regering. Na de grotendeels mislukte derde onderhandelingsronde moesten
onderhandelaars verschillende knelpunten inzake rechten van burgers, de financiële regeling en
de Ierse kwestie wegwerken. Na afloop besloten beide partijen voorzichtig dat zij vooruitgang
hadden geboekt op belangrijke punten en dat zij voor verduidelijking hadden gezorgd. Wat betreft
rechten van burgers, onderschrijven de Britten voortaan het principe dat het
terugtrekkingsakkoord directe werking heeft in de Britse rechtsorde. Daarnaast werd
overeenstemming bereikt over de definitie van “grensarbeiders”, over de verlichting van
administratieve procedures voor het bekomen van een permanent verblijfsrecht, over
gezondheidszorg en over het toepassingsgebied van Verordening inzake de coördinatie van sociale
zekerheidsstelsels. Verschillende cruciale knelpunten werden echter niet opgelost. Zo is er nog
steeds geen overeenstemming over de rol van het Europees Hof van Justitie bij de afdwinging van
het terugtrekkingsakkoord in het Verenigd Koninkrijk. Ook de overdraagbaarheid van beschermde
voordelen naar het buitenland, de familiehereniging en het bewijs van de door het
terugtrekkingsakkoord beschermde status blijven onderwerp van discussie. Wat betreft de
financiële regeling, stelde May te Firenze dat gedane beloftes gehonoreerd zouden worden, echter,
de Britten deden hierover nog steeds geen concreet voorstel. Zo is het bijvoorbeeld nog steeds
niet duidelijk wie het pensioen van Britse EU-ambtenaren zal betalen en wat er gebeurt met de
Britse financiële beloftes die werden gedaan voor projecten na 2020. Wat betreft de Ierse kwestie,
werd beperkte vooruitgang geboekt. Beide partijen zijn het in grote lijnen eens dat het
gemeenschappelijk reisgebied (“Common Travel Area”) tussen het Verenigd Koninkrijk en de Ierse
Republiek intact moet blijven en dat ook geen afbreuk mag gedaan worden aan de bepalingen uit
het Goede Vrijdagakkoord. De partijen dienen de verdere details van dit engagement echter nog
verder uit te werken.
Vraag blijft of deze bescheiden vooruitgang ook voldoende vooruitgang is. Tijdens de Europese
top van 19-20 oktober zal de Europese Raad de huidige stand van zaken in de brexitonderhandelingen evalueren en alleen wanneer zij besluit dat “voldoende vooruitgang” geboekt
is, zal zij toelaten dat onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk
en de EU opgestart worden. De Commissie en het Europees Parlement zijn momenteel sceptisch.
Toponderhandelaar Michel Barnier stelde dat het “weken, of zelfs maanden” zal kunnen duren
vooraleer de tweede onderhandelingsfase over de toekomstige relaties tussen het VK en de EU
aangevat kan worden. Het Europees Parlement stemt op 4 oktober te Straatsburg over een
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resolutie waarin het stelt dat, behoudens “een grote doorbraak”, onvoldoende vooruitgang
geboekt is.

C. Handel
Commissievoorzitter Juncker lanceerde in zijn Staat van de Unie 2017 op 13 september 2017 een
handelspakket voor een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid. De belangrijkste elementen
hierin zijn: (i) een ontwerpverordening voor een Europees kader voor de screening van
buitenlandse
investeringen,
(ii)
ontwerpmandaten
voor
onderhandelingen
over
handelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland, (iii) een ontwerpmandaat voor
onderhandelingen over de oprichting van een multilateraal gerecht voor de beslechting van
investeringsgeschillen, (iv) meer transparantie en (v) de oprichting van een adviesgroep inzake EUhandelsovereenkomsten. Op een informele vergadering van het Handelscomité in Tallinn werd hier
een eerste keer over gesproken, alsook over het voorstel van de Commissie om EUvrijhandelsakkoorden op te splitsen tussen enerzijds handelsakkoorden met bepalingen over de
exclusieve
EU-handelsbevoegdheden
en
anderzijds
investeringsakkoorden
over
investeringsbescherming en ICS-geschillenmechanisme. (Noot: ICS staat voor het Investment Court

System, het permanent mechanisme voor investeerder-tot-staat-geschillenbeslechting met
duidelijkere regels inzake o.m. onafhankelijkheid, transparantie en neutraliteit dat de EU naar voor
schuift om tegemoet te komen aan de kritieken op het oude ISDS-mechanisme (investor-to-state
dispute settlement)). Dit ligt in lijn met de visie van de Vlaamse Regering zoals bepaald in de
Vlaamse handelsstrategie en de EU-visienota.

Nieuwe onderhandelingsrondes met Mexico en Indonesië leidden tot verdere overeenstemming
over de teksten. Wat betreft Mexico volgt de EU ook met grote aandacht de onderhandelingen
voor de modernisering van NAFTA tussen Mexico, de VS en Canada. De Vlaamse Regering stelt
zoals steeds kwaliteit boven kwantiteit, maar vraagt de Commissie de onderhandelingen met
Mexico op haar lijstje van prioritaire onderhandelingen te plaatsen. Er vonden ook gesprekken
plaats tussen de EU en Singapore over de gevolgen van het advies 2/15 van het Europees Hof van
Justitie. Dat advies schept duidelijkheid over welke bepalingen van het vrijhandelsakkoord tussen
de EU en Singapore onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen en welke onder de
gemengde bevoegdheid van de EU en de lidstaten. België heeft met Vlaamse steun ook een nota
van 11 EU-lidstaten onderschreven die vraagt om een beter evenwicht tussen de EUlandbouwbeleid en handelsonderhandelingen, met name in EU-Mercosur.
Op 21 september 2017 startte de voorlopige toepassing van CETA, het handelsakkoord tussen de
EU en Canada. Dit betekent dat onze bedrijven kunnen gebruik maken van het overgrote deel van
het akkoord, waaronder het schrappen van douanetarieven op 98% van de producten vanaf dag
1. Enkel voor een beperkt aantal bepalingen over onder meer investeringsbescherming en ICS is
het wachten op de volledige inwerkingtreding.
Tot slot trachten de EU en haar lidstaten posities verder af te stemmen en aan outreach te doen
ter voorbereiding van de mini-ministeriële van de WTO op 9 en 10 oktober, die op haar beurt de
laatste rechte lijn naar de 11de Ministeriële Conferentie van de WTO in december vormt.
5. Informele Raad Landbouw en Visserij
Datum
Plaats

5 september 2017
Tallinn
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Woordvoerder
voor Denis Ducarme (Federaal Minister van Middenstand,
België
Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie)
Hoofdpunten van de 1. Risicobeheer in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
agenda
na 2020
2. Informatie van de Commissie over de eieren besmet met
fipronil
1.

Risicobeheer in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Estse voorzitterschap had drie vragen voorgelegd ter discussie.
1)

Hebben landbouwers hun verantwoordelijkheid opgenomen in het beheren van risico’s en
bevat het GLB voldoende instrumenten zodat ze dit kunnen doen?

Europees Commissaris voor Landbouw Hogan vond dat er in het algemeen nood was aan een
toolbox in het GLB, maar dat dit geïntegreerd en complementair moet zijn met private
maatregelen van zowel de verzekeringssector als de landbouwers zelf.
De ministers erkenden het belang van de discussie over risicobeheer, zeker gezien de verwachte
effecten van onder andere de klimaatverandering. Daarom waren de meesten van oordeel dat
het GLB nood heeft aan meer en betere risicobeheersinstrumenten. Vele delegaties hadden
concrete voorstellen om het risicobeheer beter aan te pakken. Net als andere landen pleitte
België voor meer markttransparantie met het oog op de uitrol van termijnmarkten. Andere
instrumenten die de lidstaten noemden waren onder meer verzekeringen, onderlinge fondsen,
instrument voor inkomensstabilisering…
België vond dat verzekeringen en onderlinge fondsen adequate instrumenten waren, maar dat
de landbouwers niet altijd de weg er naar toe vinden. Gezien de zwakkere positie van de
landbouwer in de keten moeten de instrumenten voor inkomensstabilisering verder ontwikkeld
worden. Ook de samenwerking in producentenorganisaties moet verder gestimuleerd worden.
2) Wat moeten we doen met de crisisreserve?
Hogan beschouwt de crisisreserve (een instrument om de sector te ondersteunen in geval van
een crisis in de productie of distributie) niet als een instrument voor risicomanagement.
Bovendien is het instrument niet bruikbaar en moeten we dit herbekijken. Alle lidstaten waren
het eens dat de crisisreserve vooral een hoge administratieve last kent en niet effectief is.
Verschillende lidstaten, waaronder België, vonden dat we het instrument moeten evalueren en
kijken wat we ermee verder doen.
3) Is directe steun een risicobeheersinstrument? Moeten de betalingen geharmoniseerd
worden? Moet een deel van directe steun versast worden naar een risicobeheersfonds en
moet dit vrijwillig of verplicht zijn?
Hogan stelde dat er in de huidige periode al veel convergentie is gebeurd, maar hij erkende het
belang van de kwestie. Het is zaak eerst voldoende middelen te hebben, dan pas kunnen we
ze verdelen. Hij zei dat er vooral nood is aan nieuw geld voor nieuwe initiatieven. Wat betreft
het verplicht maken van risicomanagement oordeelde hij dat dit geen ‘one size fits all’ is, maar
hij wou luisteren naar de lidstaten hierover. Risicobeheer wordt in ieder geval een belangrijk
element in het GLB na 2020. Verder verwees hij naar de mogelijkheden van termijnmarkten,
financiële instrumenten en wijzigingen voorgesteld in de Omnibus.
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De meeste lidstaten onderstreepten het stabiliserend effect van directe betalingen, al vonden
verschillende ministers dat ze niet volstaan als risicobeheer. België zei dat de directe betalingen
niet gelinkt zijn aan de volatiliteit van de markten en wou ze daarom in het algemeen niet
omschrijven als een echt antwoord op risicobeheer.
Wat betreft het harmoniseren van de directe betalingen waren voornamelijk Oost-Europese
lidstaten voorstander van een verdere externe convergentie. Net als andere West-Europese
landen was België niet te vinden voor een doorgedreven harmonisatie. Ze zeiden dat er ook
rekening moet gehouden worden met parameters als kosten, grondprijzen, levensstandaard.
Tot slot bepleitten de meeste lidstaten het vrijwillig karakter van de risicobeheersinstrumenten.
2. Informatie van de Commissie over de eieren besmet met Fipronil
De Commissaris bevoegd voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis gaf een overzicht
van de maatregelen die de Commissie heeft genomen om de Fipronilcrisis te beheersen. Hij gaf
ook aan dat hij op een high level conferentie op 26 september wilde bespreken hoe we kunnen
vermijden dat een criminele daad van een enkeling kan leiden tot een crisis van dergelijke
omvang. De Nederlandse en de Franse minister vroegen om een verbetering van de
informatiestroom op EU-niveau en lessen te trekken uit deze crisis. Nederland verwees naar de
stappen die het zelf heeft gezet om de crisis aan te pakken. Duitsland was iets meer
uitgesproken in zijn kritiek op het falen van het snelle waarschuwingssysteem. België
verdedigde de aanpak van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV) en zei ook uit te kijken naar de vergadering van september. Minister Ducarme
onderstreepte eveneens de goede samenwerking met de buurlanden via onder meer
verbindingspersonen. Andriukaitis vroeg de delegaties om vóór 26 september ideeën door te
geven om het snelle waarschuwingssysteem te verbeteren.
In marge van de informele Raad had minister Ducarme bilaterales met Commissaris Andriukaitis
en de betrokken buurlanden. Hierbij ging het in de eerste plaats om de federale aspecten van
de Fipronilcrisis, al vroeg Nederland hoe België van plan was om te gaan met de
gecontamineerde mest. Nederland vroeg in de bilaterale ook om de steun van België voor de
relocatie van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) naar Nederland.
6. Informele Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
15-16 september 2017
Plaats
Tallinn
Woordvoerder
voor Johan Van Overtveldt, Federaal Minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU)
agenda
1.

Verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Diverse instellingen presenteerden kort hun ideeën over de hervorming van de Economische en
Monetaire Unie (EMU). De discussie onder de ministers vond plaats tijdens de lunch.
De Europese Commissie herhaalde dat een versterking van de institutionele architectuur nodig
is en dat goed werkende instellingen en geloofwaardige regels hand in hand gaan. De
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Commissie benadrukte verder onder meer dat structurele hervormingen in de eurozone
aangemoedigd moeten worden. Tenslotte werd ook gewezen op het belang van de
vervollediging van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie.
Ook voor de Europese Centrale Bank is het belangrijk dat de bankenunie vervolledigd wordt en
dat er voortuitgang gemaakt wordt met de evolutie naar een kapitaalmarktenunie. Verder moet
de weerbaarheid van de EMU verhoogd worden, dient de implementatie van structurele
hervormingen aangemoedigd te worden en kan een budgettaire stabilisatiefunctie een
belangrijke aanvulling vormen op het monetair beleid en de stabilisatie van de economie van
de EU ten goede komen.
Het Europees Parlement gaf haar volledige steun aan de voorstellen van Commissievoorzitter
Juncker.
De Europese Commissie gaf aan dat ze op 6 december een EMU-pakket zal presenteren.
7. Informele Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie (Energie, Transport)

Sessie Transport
Datum

20-21 september 2017

Plaats
Tallinn (Estland)
Woordvoerder
voor Filip Boelaert, secretaris-generaal MOW
België
Hoofdpunten van de 1. Debat over de toekomst van het investeringsbeleid in de
agenda
transportsector na 2020
1.

Debat over de toekomst van het investeringsbeleid in de transportsector na 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De informele Raad Transport vond plaats op 20 en 21 september te Tallinn. Centraal op de agenda
stond de toekomst van de Connecting Europe Facility (CEF) in het volgend Meerjarig Financieel
Kader met een focus op de prioriteiten, synergieën en het toekomstig kader. Naast een
gezamenlijke sessie met transport- en energieministers en een sessie over luchtconnectiviteit, werd
er een sessie gewijd aan de toekomstige investeringen in het transportbeleid na 2020.
Algemeen was een grote meerderheid van de lidstaten overtuigd van het nut van een CEF II gezien
de grote nood aan investeringen in transport in de toekomst. Innovatieve
financieringsinstrumenten kunnen een nuttige aanvulling op het budget zijn maar subsidies
blijven absoluut noodzakelijk, vooral in sectoren als spoor en binnenvaart.
Als prioriteiten worden grensoverschrijdende projecten, digitalisering, automatisering en traffic
management naar voor geschoven. Een aantal cohesielanden pleitten ook voor meer
mogelijkheden voor CEF financiering voor wegprojecten.
De Europese coördinatoren, die werden aangeduid voor de opvolging van de ‘Core Network
Corridors’ van het CEF, publiceerden in september 2017 een non-paper met een aantal
aanbevelingen die quasi unaniem positief werd onthaald door de lidstaten en een zeer goede basis
kan zijn om verder mee aan te slag te gaan. Daarnaast pleitten een aantal lidstaten voor een
uitdieping van de rol van de coördinatoren.
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In de Belgische interventie werd het succes van het CEF-programma benadrukt en de goede
projectopvolging en EU meerwaarde ervan onderschreven. Net als de meeste andere delegaties
pleitte België voor een sterk CEF II met voldoende aandacht voor subsidies. Innovatieve
financieringsmiddelen kunnen een oplossing bieden aan een aantal projecten maar voor bepaalde
types projecten op vlak van spoor en binnenvaart bieden ze geen oplossing. België benadrukt ook
het toenemend belang van onderhoud van infrastructuur en vraagt hier de mogelijkheden in CEF
II te bekijken. Ook van onze kant werd de non-paper van de coördinatoren sterk verwelkomd.

Sessie Energie
Federaal minister van Energie was aanwezig; nog geen verslag beschikbaar.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 30 september 2017 werden 2 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM (2017) 0489
Naam: bestrijding van
fraude en vervalsing in
verband
met
andere
betaalmiddelen
dan
contanten
Voorstel: COM (2017) 537
Naam:
markten
en
financiële instrumenten en
toegang en uitoefening
van het verzekerings- en
herverzekeringsbedrijf

1

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de
bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter
vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ

Bevoegdheid1
Gemengde
bevoegdheid
Beleidsdomein
Welzijn,
Volksgezondheid
en Gezin
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter aanpassing van Federale
richtlijn 2014/65/EU betreffende markten in financiële instrumenten en richtlijn 2009/138/EG bevoegdheid
betreffende de toegang en uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf
(Solvabiliteit II)

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of het voorstel van richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 30 september 2017 werden 2 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2017/1572
Naam: beginsel en
richtsnoeren inzake goede
praktijken bij het
vervaardigen van
geneesmiddelen voor
menselijk gebruik
RL: (EU) 2017/1564
Naam: bepaalde toegestane
vormen van gebruik van
bepaalde werken en ander
materiaal die door het
auteursrecht en naburige
rechten beschermd zijn ten
behoeve van personen die
blind zijn, visueel
gehandicapt of anderszins
een leeshandicap hebben

2
3

Inhoud
Termijn2 Bevoegdheid3
Richtlijn (EU) 2017/1572 van de Commissie van 15 september 2017 tot aanvulling van 31/03/2018 Federale
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de beginselen en
bevoegdheid
richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor
menselijk gebruik betreft

Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 11/10/2018 Federale
inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander
bevoegdheid
materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve
van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap
hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van
bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of de aangenomen richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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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 een 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 20174

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 10 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 3 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2017/0433

Richtlijn (EU) 2017/433 van de Commissie van 7 maart 2017 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG 15-06-2017
Naam:
lijst
van van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten
defensiegerelateerde producten In het Vlaamse 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
4

Het Vlaams scorebord van december 2017 wordt samengesteld door de 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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Minister(s): Bourgeois

Vlaanderen Richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in Vlaamse regelgeving. Richtlijn
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
wordt van de Gemeenschappelijke EU-lijst van Militaire Goederen (ML-lijst). Deze ML-lijst wordt
jaarlijks aangepast en telkenmale wordt dan ook een nieuwe richtlijn gepubliceerd die de bijlage van
Richtlijn 2009/43/EG wijzigt. Richtlijn (EU) 2017/0433 is een dergelijke wijzigende richtlijn. Het
Vlaams Gewest heeft in zijn Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 hier echter reeds op geanticipeerd.
Het begrip “defensiegerelateerde producten” van artikel 2, lid 5 wordt immers gedefinieerd als “de
producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die opgenomen zijn in de
Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen”, waarmee telkens wordt verwezen naar de laatst
versie van die lijst zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het
Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit werden op 21 maart 2017 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51682 en MNE
(2017) 51684.

RL: (EU) 2016/1914

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

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

De richtlijn 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 15 juni 2017 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 53212.

RL: (EU) 2015/1513

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging 10-09-2017
Naam: kwaliteit van benzine & van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van
bevordering van het gebruik van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
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energie
bronnen

uit

hernieuwbare De formele omzetting van de wijzigingen van Richtlijn 98/70/EG (kwaliteit brandstoffen) zal door
federale overheid gebeuren op basis van bevoegdheden op gebied van productnormen.

Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Tommelein

De formele omzetting van de wijzigingen van de Richtlijn 2009/28/EU (hernieuwbare energie) voor
wat de duurzaamheidscriteria betreft zal gebeuren door de federale overheid voor de
transportbrandstoffen en door de Gewesten voor de vloeibare biomassa gebruikt voor opwekking
van elektriciteit. De aanpassing van de bijmengingsverplichtingen voor biobrandstoffen zal gebeuren
door de federale overheid.
De richtlijn wordt in Vlaanderen door een aanpassing van het energiebesluit. Het 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 ILUC-voorwaarden werd op 21
juni 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 29 juni 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53502.

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

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 ter 01-01-2016
Naam: aanleg elektronische verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid
communicatienetwerken
met Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw
hoge snelheid
van snelle elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken
Beleidsdomeinen:
KB, MOW, door de toegang tot de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Omgeving, CJSM

De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet inzake maatregelen ter verlaging van de
Minister(s): Homans, Weyts, kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging
van diverse decreten. Het ontwerp van decreet werd op 8 september 2017 definitief goedgekeurd
Tommelein, Gatz, Schauvliege
door de Vlaamse Regering, en werd ingediend in het Vlaams Parlement. Het wordt in oktober 2017
besproken in de Commissie voor Algemeen beleid, Financiën en Begroting.
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Er werd tevens een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor breedband opgemaakt. Het
besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake breedband werd op 11 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25
augustus 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: (MNE) 2017 54686.
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. Bij de bekrachtiging
van het afgesloten samenwerkingsakkoord door het Waalse gewest heeft de Raad van State
opmerkingen gemaakt, waardoor het reeds goedgekeurde samenwerkingsakkoord gewijzigd dient te
worden. Het aangepast ontwerp van samenwerkingsakkoord werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse
Regering goedgekeurd, het samenwerkingsakkoord werd op 14 juli 2017 ondertekend. Het
instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord werd op 8 september 2017 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan
de Raad van State. De Sociaal-Economische Raad Vlaanderen bracht op 18 september 2017 een
gunstig advies uit en het voorontwerp werd op dezelfde dag voor advies aan de Raad van State
voorgelegd.
RL: (EU) 2015/719

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

Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
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Minister(s): Weyts

van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. De
overige artikelen worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel
32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische
eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen. De omzetting wordt voorbereid.

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. De richtlijn wordt omgezet door twee
Beleidsdomein(en): MOW
besluiten van de Vlaamse Regering.
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. Voor de omzetting van deze richtlijn moeten
Beleidsdomein(en): MOW
twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk besluit. De aanpassing van de
Minister(s): Weyts
wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie), en zal gebeuren
via een besluit van de Vlaamse Regering. Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door
een nieuw besluit van de Vlaamse Regering.
RL: (EU) 2015/1787

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

Naam: kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd
water
De richtlijn zal worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
Beleidsdomein(en): Omgeving
besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit
en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie. Het besluit werd op 15 september 2017
Minister(s): Schauvliege
definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

18

RL: (EU) 2016/2309

Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de 30-06-2017
Naam: vervoer van gevaarlijke wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
goederen over land
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Beleidsdomein(en): MOW
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
Minister(s): Weyts
de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het voorontwerp van besluit werd op
8 september 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op overleg,
adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. De omzetting wordt
voorbereid.
B.

Vlaams scorebord van juni 20185

Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 2 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2015/2193

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de 19-12-2017
beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote
stookinstallaties

Naam: beperking van de emissies
van bepaalde verontreinigende
stoffen in de lucht door De richtlijn zal worden omgezet door besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
middelgrote stookinstallaties
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2 van titel III van het VLAREM van
Beleidsdomein(en): Omgeving

5

Het Vlaams scorebord van juni 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2018. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2018.
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Minister(s): Schauvliege

16 mei 2014. Het voorontwerp van besluit werd op 9 juni 2017 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.

RL: (EU) 2016/2109

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 31-12-2017
66/401/EEG van de Raad teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium ×
boucheanum Kunth op te nemen

Naam: nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort
Lolium × boucheanum Kunth
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de
keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe soorten en de botanische
naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth en door het ministerieel besluit tot wijziging van
de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 205 houdende de reglementering
van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe
soorten en de botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth. Het besluit van de
Vlaamse Regering werd op 8 september 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het
ministerieel besluit ligt ter ondertekening voor bij de minister.
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C.

Vlaams scorebord van december 20186

Het Vlaams scorebord van december 2018 omvat 4 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/2284

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
Naam: vermindering van de de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging 01-07-2018
nationale emissies van bepaalde van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
luchtverontreinigende stoffen
De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn
wordt gesteld dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
Beleidsdomein(en): Omgeving
doen treden tegen 15/02/2017 om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de
Minister(s): Schauvliege
lidstaten hun nationale emissie-inventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde
nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve
inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van toepassing in artikel
8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te
zijn met de rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet
door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid, de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht
op emissies in de lucht en op de strukturering van de gegevens BS en het decreet tot wijziging van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten. Beide akten
werden op 19 mei 2017 en op 29 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676, MNE (2017) 52678 en MNE (2017) 52769.

6

Het Vlaams scorebord van december 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2018.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2018.
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De andere artikelen van de richtlijn zullen worden omgezet door besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2
van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014. Het voorontwerp van besluit werd op 9 juni 2017
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
adviesraden en aan de Raad van State.
RL: (EU) 2017/541
Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG

Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake 08-09-2018
terrorismebestrĳding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad

Minister(s): Vandeurzen
RL: (EU) 2016/2102

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de 23-09-2018
Naam: toegankelijkheid van toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
websites en mobiele applicaties De richtlijn zal worden omgezet door het Vlaams bestuursdecreet. De omzetting is in voorbereiding.
van overheidsinstanties
Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans
RL: (EU) 2016/1629

Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot 07-10-2018
Naam: technische voorschriften vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn
2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG
voor binnenschepen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 3 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

OV,

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord
tussen de federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
Crevits,
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake
de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders voor
meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden
gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in 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
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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.
Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823.
Voor wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de
Kinderbijslag aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE
(2017) 50549.
RL: 2014/66/EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen in Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord
het kader van een overplaatsing tussen de federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
binnen een onderneming
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake
Beleidsdomein(en): WSE, OV, de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
WVG, KB
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
Minister(s): Muyters, Crevits,
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel
Vandeurzen, Homans
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor onderdanen van derde
landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming voor meer dan 90 dagen;
voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de
federale overheid.
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Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in 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,
certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen
(2) en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen
en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en certificaten, werden het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 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 1, erkenning van andere
beroepskwalificaties, werd 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 op 9 juni 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53002. 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.

25

RL: (EU) 2016/801

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 23-05-2018
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
toegang
en
verblijf
van vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
derdelanders met het oog op De richtlijn wordt omgezet door een uitvoeringsakkoord voor ‘onderzoekers, stagiairs en
onderzoek,
studie,
stages, vrijwilligers’ bij het samenwerkingsakkoord ‘gecombineerde vergunning voor onderdanen van
vrijwilligerswerk,
derde landen’.
scholierenuitwisseling,
Artikel 22 geeft recht op gelijke behandeling aan onderzoekers, vrijwilligers, stagiairs en au pairs
educatieve projecten of au- op vlak van (1) onderwijs en beroepsopleiding, (2) erkenning van diploma’s, certificaten en andere
pairactiviteiten
beroepskwalificaties overeenkomstig de geldende nationale procedures, (3) de takken van de
Beleidsdomein(en):
CJSM, EWI, WVG

WSE,

Minister(s): Muyters,
Gatz, Vandeurzen

OV, sociale zekerheid zoals omschreven in Verordening 883/2004 en dus de gezinsbijslagen
(kinderbijslag), (4) toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek
Crevits, beschikbare goederen en diensten, waaronder procedures voor het verkrijgen van huisvesting
overeenkomstig het nationale recht en (5) door arbeidsbureaus verleende adviesdiensten; voor
bepaalde van deze ‘gelijke rechten’ mag de lidstaat beperkingen stellen (neergelegd in de richtlijn).
Voor wat betreft punt 2, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd 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 op 8 juni 2017 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53003. Voor
wat betreft punt 4 werd het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 23 augustus 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Commissie: MNE (2016) 55349.
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in september 2017 nog maatregelen te nemen in 11 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
8 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in september 2017 betrokken in 7 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de
afgeronde inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.7 Het gaat om:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Acht lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Laatste stand van zaken

7

Nr: 2017/0015

Fase 2: IGS (24/01/2017)

Naam:
voorwaarden
voor
toegang
en
verblijf
van
onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing
binnen een onderneming

24/03/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming
Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de

Deze inbreukdossiers waarin Vlaanderen betrokken was, zijn nog niet gesloten door de Europese Commissie omdat ofwel andere Belgische overheden nog steeds
in gebreke zijn of omdat de Europese Commissie nog steeds bezig is met het onderzoek naar de tijdige en volledige omzetting en toepassing van het Europees
recht. Inbreukdossiers die geopend werden tegen België wegens niet-naleving van het Europees recht door andere Belgische overheden waarbij Vlaanderen in orde
was voor de opening van de inbreuk, worden hier niet gerapporteerd.
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Beleidsdomein(en): WSE, WVG, verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
EWI, OV
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Dit samenwerkingsakkoord regelt de
Crevits
toegang tot het grondgebied voor onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een
onderneming voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te
worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder de
gecombineerde vergunning vastgelegd in 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, certificaten en andere
beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en
certificaten, werden het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 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 1, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd 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 op 09/06/2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 53002. 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
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gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
Nr: 2017/0287

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens

27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Nr: 2017/0289

19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische
controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
De omzetting wordt voorbereid door de administratie. De richtlijn wordt omgezet door twee besluiten van de
Vlaamse Regering.
Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam:
technische
controle 27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
bedrijfsvoertuigen langs de weg 19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Beleidsdomein(en): MOW
Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle
Minister(s): Weyts

langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn
2000/30/EG
De omzetting wordt voorbereid door de administratie. Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee
wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in
samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie), en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse
Regering. Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering.

Nr: 2017/0290

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: in het nationale en
internationale verkeer maximaal
toegestane
afmetingen
en
gewichten

20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): MOW

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

Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. De overige artikelen worden omgezet door het besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen. De omzetting wordt voorbereid.

Nr: 2017/0291

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: vervoer van gevaarlijke 20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden
goederen over land
Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke
Beleidsdomein(en): MOW
en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Minister(s): Weyts
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het voorontwerp van besluit werd op 8 september 2017 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op overleg, adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de
Raad van State.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. De omzetting wordt voorbereid.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0699

Fase 3: MROA (13/07/2017)

Naam: seizoensarbeiders

19/09/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, 12/09/2017: weigering van de vraag tot verlenging van de antwoordtermijn vanwege de Europese Commissie
WVG
01/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 13/12/2017
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Minister(s): Muyters,
Vandeurzen

Crevits, 12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden
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
Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Dit samenwerkingsakkoord regelt de
toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90
dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder de
gecombineerde vergunning vastgelegd in 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 Europese 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.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor
31

wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de Kinderbijslag aangemeld
bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50549.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (13/07/2017)

Naam:
aanvraagprocedure 25/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie, België heeft
gecombineerde
vergunning twee maand de tijd om een verweerschrift neer te leggen.
onderdanen derde landen
13/07/2017: nieuwe beslissing tot dagvaarding
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
Minister(s): Muyters, Vandeurzen

16/02/2017: aanvullend MROA van de Europese Commissie

Richtlijn: 2011/98/EU

28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
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 SociaalEconomische Raad van Vlaanderen en van de Raad van State werden ontvangen. Volgens het advies van de Raad
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van State dient voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken overheden te worden afgesloten.
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende
de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22
september 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad
van State.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder de
gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
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. Het 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 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 werd op 3 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Voor wat betreft artikel 12, 1, d), het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties, werden, naast de eerdere aanmeldingen, op
respectievelijk 9 juni 2017 en 26 april 2017 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 en het
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 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53179 en MNE (2017) 52309.
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Nr: 2016/0165

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (13/07/2017)

Naam: aanleg elektronische 15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie, België heeft twee
communicatienetwerken
met maand de tijd om een verweerschrift neer te leggen.
hoge snelheid
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
Beleidsdomeinen: KB, MOW, 07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
Omgeving, CJSM, RWO
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Minister(s): Homans, Wetys, Commissie
Tommelein, Gatz, Schauvliege
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
Richtlijn: 2014/61/EU
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
De richtlijn wordt omgezet door het decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het ontwerp van
decreet werd op 8 september 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering, en werd ingediend in het
Vlaams Parlement. Het wordt in oktober 2017 besproken in de Commissie voor Algemeen beleid, Financiën en
Begroting.
Er werd tevens een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
werd op 11 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 augustus 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: (MNE) 2017 54686.
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
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hoge snelheid werd op 30 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Bij de bekrachtiging van het
afgesloten samenwerkingsakkoord door het Waalse gewest heeft de Raad van State opmerkingen gemaakt,
waardoor het reeds goedgekeurde samenwerkingsakkoord gewijzigd dient te worden. Het aangepast ontwerp van
samenwerkingsakkoord werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurd, het samenwerkingsakkoord
werd op 14 juli 2017 ondertekend. Het instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord werd op 8 september
2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en
aan de Raad van State. De Sociaal-Economische Raad Vlaanderen bracht op 18 september 2017 een gunstig advies
uit en het voorontwerp werd op dezelfde dag voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

2. Drie lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

Naam:
gelijke
behandeling 23/06/2017: aanvullend gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
man/vrouw arbeid en beroep
31/08/2015: gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
Beleidsdomein(en): KB, WSE
11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Minister(s): Homans, Muyters
Commissie
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.
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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 zal de Vlaamse wetgeving herbekeken worden.
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015
(INF(2015)110741, INF(2015)110742).

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
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): Omgeving
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.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Volgende punten dien(d)en te worden aangepakt:
-

-

de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet
houdende wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de
regulator betreft. Het decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
50730 en MNE (2017) 50731;
de toegang tot gebruikersgegevens: het besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het
technisch reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse
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-

Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

Fase 3: MROA (28/04/2017)
in

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijnen: 2009/18/EG

Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het
Vlaams Gewest werden op 10 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50260 en MNE (2017) 50261.
de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van
het energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat
bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2016) 55728 en MNE (2016) 55729.
het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen.

de 27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden
De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast.
Om volledige uitvoering te geven aan richtlijn 2009/18/EG moet er ook een permanente onderzoeksinstantie
worden opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt en over naar behoren gekwalificeerde onderzoekers
met deskundigheid op het gebied van ongevallen en incidenten op zee voor het uitvoeren van het onderzoek naar
de ongevallen met zeeschepen op de binnenwateren. Om dit te regelen zal er een samenwerkingsakkoord
afgesloten worden tussen de federale overheid en de gewesten. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.
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3. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0218

Fase 2: IGS (31/03/2017)

Naam: vermindering van de 01/06/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS werd verzonden
nationale emissies van bepaalde Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering
luchtverontreinigende stoffen
van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en
Beleidsdomein(en): Omgeving
tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
Minister(s): Schauvliege

De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn wordt gesteld
dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden tegen 15/02/2017
om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de lidstaten hun nationale emissie-inventarissen
en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote
puntbronnen en de informatieve inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van
toepassing in artikel 8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te zijn met de
rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet door het
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid en de samenwerkingsovereenkomst
tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht op emissies in de lucht en op de strukturering
van de gegevens BS. Beide akten werden op 19 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676 en MNE (2017) 52678.

Nr: 2017/0286

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

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en De richtlijn wordt omgezet door een decreet en een besluit. Het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april
particuliere projecten
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
Beleidsdomein(en): Omgeving
bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde
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Minister(s): Schauvliege

openbare en particuliere projecten werd op 6 februari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten voor de
omgevingsveiligheidsrapportage werd 30 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beide stukken
wetgeving werden op 15 mei 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 52540 en MNE (2017) 52541. Daarnaast werd nog een hele reeks bestaande wetgeving die
deze richtlijn omzet, samen met een concordantietabel, aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52730, MNE (2017) 52732, MNE (2017) 52734, MNE (2017) 52735,
MNE (2017) 52736, MNE (2017) 52737, MNE (2017) 52738, MNE (2017) 52740, MNE (2017) 52741, MNE (2017) 52742, MNE
(2017) 52743, MNE (2017) 52744, MNE (2017) 52745, MNE (2017) 52752, MNE (2017) 52753, MNE (2017) 52754, MNE (2017)
52755, MNE (2017) 52756, MNE (2017) 52757, MNE (2017) 52758, MNE (2017) 52759, MNE (2017) 52760, MNE (2017) 52761,
MNE (2017) 52767 en MNE (2010)58035.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0164

Fase 3: aanvullend MROA (27/04/2017)

Naam: beroepskwalificaties en 27/06/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het aanvullend MROA ingediend bij de
administratieve samenwerking Europese Commissie
IMI
27/04/2017: aanvullend MROA ontvangen met deadline 28/06/2017
Beleidsdomein(en): EWI, OV, 02/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
WVG, RWO
14/12/2016: weigering van de verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
Minister(s): Muyters, Crevits,
29/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Vandeurzen, Bourgeois
Commissie
Richtlijn: 2013/55/EU
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
De richtlijn wordt gedeeltelijk 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
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decreet werd op 10 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en samen met de concordantietabel aangemeld
bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52473 en MNE (2017)
52474.
Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd het 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 14 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 april 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52207.
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 tot uitvoering
van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 werd op 18 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2017) 50623.
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.
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4. Vier afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

05/04/2017: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS

Minister(s): Schauvliege

03/04/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie

Richtlijn: 2002/49/EG

15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel
7, lid 2, artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2, in samenhang met de bijlagen IV, V en VI van richtlijn 2002/49/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
De Europese Commissie geeft aan dat voor wat betreft Vlaanderen het actieplan voor belangrijke wegen buiten
de agglomeraties (1), het actieplan voor de belangrijke spoorlijnen buiten agglomeraties (2) en het actieplan voor
de voornaamste luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering
goedkeuring te geven aan de actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3
miljoen voertuigen per jaar’ en ‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000
treinpassages per jaar’. Deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie
bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan punten 1 en 2. Over punt 3 heeft de Europese Commissie
bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren werden weerlegd in het antwoord op de
ingebrekestelling.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2016/2070

Fase 2: IGS (25/11/2016)

Naam: milieuaansprakelijkheid 28/06/2017: antwoord op het MROA werd verzonden door de federale overheid
met
betrekking
tot
het 27/04/2017: MROA werd ontvangen
voorkomen en herstellen van
25/11/2016: antwoord op de IGS werd verzonden door de federale overheid
milieuschade
22/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Beleidsdomein(en): Omgeving
Commissie (tot 25/11/2016).
Minister(s): Schauvliege
20/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
Richtlijn: 2004/35/EG
De Europese Commissie is van oordeel dat België de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 7 in
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 zal door de federale overheid worden gewijzigd om artikelen 7 en 12 correct om te zetten. Dit
koninklijk besluit is sinds de zesde staatshervorming ook gedeeltelijk de bevoegdheid van de gewesten. In
Vlaanderen is het gedeelte van het koninklijk besluit waar het de bevoegdheid van Vlaanderen betreft 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. In het met redenen
omkleed advies dat ontvangen werd op 27 april 2017 wordt expliciet bevestigd dat de IGS gericht was naar andere
Belgische overheden. De Europese Commissie heeft dus impliciet aangenomen dat Vlaanderen in orde is.
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FASE 4: DAGVAARDING
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): Omgeving
18/06/2015: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Minister(s): Schauvliege
Commissie
Richtlijn: 2008/50/EG

16/04/2014: antwoord op aanvullend MROA verzonden
De Europese Commissie stelt dat België artikelen 13 (overschrijding van grenswaarden voor het niveau van PM 10)
en 23, lid 1 (de verplichting om de overschrijding zo kort mogelijk te houden) van de richtlijn niet is nagekomen.
Op 18 juni 2015 liet de Europese Commissie weten dat zij de zaak aanhangig zouden maken bij het Europees Hof
van Justitie. Het verzoekschrift van de Commissie werd niet neergelegd bij het Hof. Op 19 november 2015 besliste
de Europese Commissie om de zaak uit te stellen. 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.

FASE 5: EERSTE VEROORDELING
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2009/2304

Fase 5: Eerste veroordeling (06/11/2014)

Naam: Stedelijk afvalwater

6/11/2014: arrest in zaak C-395/13

Beleidsdomein(en): Omgeving

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA

Minister(s): Schauvliege
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Richtlijn: 1991/271/EG

21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie
De Europese Commissie was van mening dat er een systematische schending was van artikelen 3, 4 en 10 van
richtlijn 1991/271/EG gezien er voor een hele reeks agglomeraties in het Vlaamse en het Waalse Gewest een tekort
was in de opvangsystemen van het afvalwater, een onvolledige zuiveringscapaciteit of een gebrek aan vereiste
kwalitatieve behandeling. Op 18 april 2013 bezorgde het Vlaamse Gewest een bijkomend antwoord op het MROA
met de eerste conforme meetresultaten van de zuiveringsoperaties in laatste agglomeraties waar de volledige
infrastructuur werd gerealiseerd (volledige sinds 31 augustus 2012). De Europese Commissie had op 21 maart 2013
al de beslissing genomen om België te dagvaarden voor het Europees Hof van Justitie
De Europese Commissie stelde in haar verzoekschrift neergelegd op 4 juli 2013 dat de agglomeratie Melsbroek niet
voldeed aan de voorwaarden opgelegd in artikel 4 van richtlijn 1991/271/EG omdat Vlaanderen nog geen 12
opeenvolgende meetresultaten had voorgelegd aan de Europese Commissie. In het Belgisch verweerschrift van 11
oktober 2013 stelde Vlaanderen dat de agglomeratie Melsbroek wel voldeed aan de voorwaarden opgelegd in
artikel 4 van de richtlijn 1991/2712. In de daaropvolgende repliek van 27 november 2013 gaf de Europese Commissie
aan dat de agglomeratie Melsbroek geen deel meer uitmaakt van de procedure. Op 7 januari 2014 legde België
haar dupliek neer, op 15 mei 2014 volgde de hoorzitting. Op 6 november 2014 werd België veroordeeld, het Hof
stelde een niet-naleving vast van de richtlijn in verschillende Waalse gemeenten. Het Vlaamse Gewest was niet
gevat door het arrest. Het Waalse Gewest is momenteel bezig met zich in orde aan het stellen.
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