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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda april 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand april 2017. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
Datum
3 april
3-4 april

3 april

4 april

6 april

Raadsbijeenkomst
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Landbouw en Visserij

Informele Raad Werkgelegenheid,
Sociaal beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Werkgelegenheid)
Informele Raad Werkgelegenheid,
Sociaal beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming (Sociaal
beleid)
Informele Raad Concurrentievermogen
(Interne markt, Industrie)

Woordvoerder
Federaal
Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal

Vlaamse
Gemeenschap

Interne markt:

Interne markt:

Federaal
Gewest
Federaal

Waals Gewest
Industrie:
Federaal
n.v.t.

Waals Gewest
Vlaams Gewest
Federaal

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

Industrie: Waals
7-8 april
25 april
25-26 april
26-27 april

Informele Raad Economische en
Financiële zaken
Raad Algemene Zaken (Cohesiebeleid)
Informele Raad Leefmilieu
Informele Raad Defensie

Landbouw:
Vlaams/Waals
Gewest
(roterend)
Vlaams
Gewest
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2. Agenda mei 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens
de maand mei 2017. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse mededeling
over ontwikkelingen in de EU van volgende maand.
Datum
3 mei

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek)

11 mei

Raad Landbouw en Visserij (poss.)

11 mei
15 mei
16 mei
18 mei
18 mei
19 mei
19 mei

Raad Algemene Zaken (Handel)
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Raad Buitenlandse Zaken (Defensie)
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
Raad Buitenlandse Zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Informele Raad Energie

22 mei
22-23 mei

Eurogroep
Informele Raad Landbouw en Visserij

22 mei

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

23 mei

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

23 mei
29 mei

Raad Economische en financiële zaken
Raad Concurrentievermogen (Interne
Markt, Industrie)

30 mei

Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek en Ruimtevaart)

Woordvoerder
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Landbouw:
Federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

Assessor
Federaal

Federaal
Federaal

Vlaams
Gewest
n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Onderwijs:
Duitstalige
Gemeenschap
Jeugd: Vlaamse
Gemeenschap
Sport: Vlaamse
Gemeenschap
Cultuur: Franse
Gemeenschap
Federaal
Interne markt:
Federaal
Industrie: Waals
Gewest
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

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

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

n.v.t.

n.v.t.

Interne markt:
Waals Gewest
Industrie:
Federaal
Federaal
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3. Raad Algemene Zaken (cohesiebeleid)
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België

25 april 2017
Luxemburg
Paul Magnette (Minister-President van de Waalse Regering)

Hoofdpunten
agenda

Voorstelling van de vooruitgang in het wetgevend proces
m.b.t. wijzigingen aan de Verordening Gemeenschappelijke
Bepalingen
2. Cohesiebeleid
dichter
bij
de
burgers
brengen:
gedachtewisseling en aanname raadsconclusies
3. Uitvoering van macro-regionale strategieën: aanname
raadsconclusies

1.

van

de 1.

Voorstelling van de vooruitgang in het wetgevend proces m.b.t. wijzigingen aan de
Verordening Gemeenschappelijke Bepalingen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Maltese voorzitterschap informeerde de aanwezigen over de stand van zaken van twee
aanpassingen aan de Verordening inzake Gemeenschappelijke Bepalingen (Common Provisions
Regulation, CPR).
De Raad bereikte op 29 maart een akkoord over het voorstel van de Europese Commissie voor
steun aan lidstaten getroffen door natuurrampen en het voorzitterschap gaf een mandaat om
de onderhandelingen met het Europees Parlement hierover op te starten. De triloog zal op 3
mei van start gaan.
Er lopen besprekingen in de Raad over een voorstel van Verordening tot vereenvoudiging van
de regels betreffende de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (de zogenoemde
Omnibusverordening). Op het niveau van de Raadswerkgroep Structurele Maatregelen werden
de onderhandelingen over het voorstel afgerond onder het Maltese voorzitterschap. De
compromisteksten worden bezorgd aan de Friends of the Presidency Group rond het Meerjarig
Financieel Kader (MFK) die de coördinatie inzake de Omnibusverordening opneemt. Zodra ook
de andere Raadswerkgroepen hun werkzaamheden rond de Omnibusverordening afgerond
hebben, moet COREPER het voorzitterschap een mandaat geven voor de onderhandelingen met
het Europees Parlement. Het voorzitterschap hoopt de discussies met het Europees Parlement
zo snel mogelijk te kunnen opstarten.
De Commissie verwelkomde de geboekte vooruitgang in de twee wetgevende dossiers. Inzake
de Omnibusverordening benadrukte ze het belang van een goed evenwicht tussen stabiliteit en
vereenvoudiging (verandering) en het belang om vast te houden aan de fundamenten van het
beleid (waaronder gezond financieel beheer). Wat betreft het voorstel voor steun aan lidstaten
na natuurrampen gaf de Commissie aan verbaasd te zijn dat de Raad geen overeenkomst
bereikte inzake 100% financiering; volgens de Commissie vormt dit voorstel geen aantasting
van het cofinancieringsprincipe.
2. Cohesiebeleid dichter bij de burgers brengen: gedachtewisseling en aanname
raadsconclusies

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
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Onder dit agendapunt vond een gedachtewisseling plaats met het oog op raadsconclusies. De
Raad nam op het einde de raadsconclusies “Het cohesiebeleid doeltreffender, relevanter en
zichtbaarder maken voor onze burgers” aan.
De Commissie en de lidstaten willen hun krachten bundelen om de resultaten van het
cohesiebeleid beter te communiceren en zichtbaarder te maken. Het cohesiebeleid creëert
mogelijkheden om het dagelijkse leven van de burgers te veranderen en is het meest zichtbare
EU-beleid. De Commissie stelt een aantal acties voor, zoals een grote communicatiecampagne
in de hele EU, een videowedstrijd, een ‘wist-je-dat’ campagne, fototentoonstellingen (voor en
na cohesiebeleid), nationale regiostars awards, tentoonstellen van 60 projecten in het kader
van de zestigste verjaardag van de EU en/of publieke debatten met de burgers.
De lidstaten lichtten een aantal zaken uit. Minister-president Magnette, voor België, benadrukte
dat het cohesiebeleid een fundamenteel beleidsterrein is van de EU en dat het cohesiebeleid er
is voor iedereen. Oostenrijk merkte op dat de verwachtingen van de burgers inzake het
cohesiebeleid verschillen van land tot land. Slovenië en Finland vinden dat elk land zijn eigen
manier moet bepalen om de resultaten van het cohesiebeleid zichtbaarder te maken. Frankrijk,
het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg vroegen aandacht voor proportionaliteit en/of
differentiatie. De Commissie deelde mee open te staan voor differentiatie.
Polen verwelkomde de discussie specifiek over het cohesiebeleid binnen de Raad Algemene
Zaken en gaf aan het belangrijk te vinden dit in de toekomst voort te zetten. Estland neemt
zich voor om onder Ests voorzitterschap een nieuwe Raad Algemene Zaken voor Cohesiebeleid
te organiseren op 15 november 2017.
3. Uitvoering van macro-regionale strategieën: aanname raadsconclusies

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
De Raad nam de raadsconclusies “Conclusies van de Raad over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU” aan.
4. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Syrië
Op 4 en 5 april 2017 vond te Brussel een internationale donorconferentie voor Syrië plaats. De
dag voordien namen de buitenlandministers een EU-strategie over Syrië aan. Aan de conferentie
namen vertegenwoordigers van 70 landen, internationale organisatie en ngo’s deel. Tijdens de
conferentie beloofden de donoren om in 2017 5,6 miljard euro vrij te maken voor steun aan
Syrië.
Jemen
Tijdens hun vergadering van 3 april 2017 kaartten de buitenlandministers eveneens de politieke
en humanitaire situatie in Jemen aan. In hun raadsconclusies stelden ze dat ze de VN-mediatieinspanningen zouden blijven steunen en ook de humanitaire steun van de EU zouden verhogen.
Libië
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Tijdens de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van 3 april 2017 gaf Hoge
Vertegenwoordiger Mogherini een debriefing van de eerste Quartet-meeting over Libië die
plaatsvond op 18 maart 2017. Naast de EU namen de VN, de Afrikaanse Unie en de Arabische
Liga hieraan deel. Ze bespraken mogelijkheden om uit de politieke impasse te geraken. De
buitenlandministers spraken opnieuw hun steun uit aan het politieke transitieproces.

B. Handel
WTO
De voorbereidingen voor de ministeriële conferentie van eind dit jaar zetten zich voort. Er wordt
gewerkt rond binnenlandse regeling van landbouw, e-commerce, investeringen, visserij(subsidies),
de verbetering van de werking van het comité dat zich bezig houdt met de beoordeling van het
handelsbeleid van de WTO-leden en rond KMO’s.
Turkije
Los van de Turkse kandidatuur voor lidmaatschap van de EU, beschikken de EU en Turkije al sinds
1995 over een associatieakkoord waaruit een douane-unie is tot stand gekomen. Deze douane-unie
is niet in lijn met de regels van de WTO en werkt ook niet naar behoren. In dit licht onderzoeken
de Europese Commissie en de Raad naar een onderhandelde oplossing die aan beide problemen
verhelpt. Het betreft echter een oefening die niet in het luchtledige kan gebeuren. De huidige
situatie in Turkije dient in rekening te worden gebracht. Daarom is het verloop van deze oefening
er één op technisch niveau waarbij pas in een latere fase over de politieke opportuniteit zal
geoordeeld worden.
Antidumpingregels
China claimt het statuut van markteconomie te hebben op basis van haar toetredingsakkoord tot
de WTO. Hoewel dit betwist wordt, heeft China op basis hiervan de Europese antidumpingregels
inzake staal aangeklaagd binnen de WTO. Een panel beoordeelt de zaak. Dit noopt de Europese
Unie om haar activiteiten verder te zetten en haar antidumpingregels te moderniseren. Een
consensus binnen de Raad lijkt zeer dichtbij, wat zou toelaten om in mei de triloog met het
Europees Parlement aan te vatten.
Mexico, Japan en Indonesië
De onderhandelingen met Mexico en Japan zijn prioritair voor de EU en gaan daarom op intensieve
wijze verder. Tegelijk worden de werkzaamheden verdergezet om de onderhandelingen met
Indonesië voor te bereiden.
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5. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
3 april 2017
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Willy Borsus (Federaal Minister van Middenstand, Zelfstandigen,
België
KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie)
Hoofdpunten van de 1. Omnibusverordening
agenda
2. Verslag ecologische aandachtsgebieden
1.

Omnibusverordening

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Omnibusverordening beoogt een vereenvoudiging van de financiële regels. Via deze
verordening worden 15 andere verordeningen aangepast, waarvan er vier landbouwgerelateerd
zijn.
Europees Commissaris voor Landbouw Hogan wilde snel voortgang boeken zodat het op 1
januari 2018 in werking kan treden. Hij riep daarom de lidstaten op de oefening niet te
ingewikkeld te maken en zich te beperken tot vereenvoudiging. Hij zei bezorgd te zijn over een
paar elementen zonder te specifiëren welke.
Verschillende lidstaten konden instemmen met de meeste punten en oordeelden dat een
akkoord niet veraf was. België was bezorgd om de vele uitzonderingen op de
gemeenschappelijke regels die via deze Omnibus worden toegekend. Wat betreft de
plattelandsverordening was de inkomensstabilisatietool het belangrijkste punt van discussie.
Bij de horizontale verordening waren er geen noemenswaardige knelpunten meer. Bij de
verordening directe steun daarentegen waren er nog veel openstaande punten. De
aanpassingen aan het blijvend grasland waren een probleem voor onder meer België. Wat
betreft jonge landbouwers had België, samen met een vijftal andere lidstaten, graag meer
mogelijkheden gezien om de instroom te ondersteunen. Verder waren er uiteenlopende
bezorgdheden over de gekoppelde steun en een brede steun voor het optioneel maken van de
notie actieve landbouwer. Op dit laatste punt vertolkte België een minderheidsstandpunt door
zich te kanten tegen het facultatief karakter. Bij de verordening over de gemeenschappelijke
ordening der landbouwmarkten zorgde de wijziging van de definitie van wijn voor enige
beroering, net als het voorstel voor nationale financiële steun aan producentenorganisaties.
Hogan merkte een hoog niveau van akkoord tussen de lidstaten. Hij verwees naar de
verklaringen die de Commissie zal aannemen om een paar zorgen van lidstaten weg te nemen.
Het Maltees voorzitterschap besloot de discussie met de mededeling dat het Speciaal Comité
Landbouw de kwestie zou afhandelen op 10 april.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement is medewetgever en zal dus mee dit dossier moeten goedkeuren.
2. Verslag ecologische aandachtsgebieden

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De verordening directe steun schrijft voor dat de Commissie een evaluatie moest uitvoeren van
de ecologische aandachtsgebieden (EAG, zones op het landbouwbedrijf die landbouwers
moeten aanleggen en die een ecologische bijdrage moeten leveren) met het oog op een
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eventuele uitbreiding van 5 naar 7%. Hogan zei dat het verslag is gebaseerd op de bijdrage s
van de lidstaten en de evaluatie van de vergroening na één jaar. In 2016 is er weinig veranderd.
De EAG zijn van toepassing op 70% van het akkerland. 13%, en na toepassing van de
wegingsfactoren 10%, is ingevuld als EAG. 90% van de EAG zijn productiegerelateerd ,
bufferstroken en landschapselementen werden veel minder gekozen. EAG kunnen voordelen
bieden voor ecologische diensten en biodiversiteit, maar dat hangt af van het gekozen type.
Het gerealiseerde areaal is het dubbele van de verplichting, daarom acht Hogan een wettelijke
verhoging niet nodig. Maar de Commissie blijft het opvolgen en zal eind dit jaar een evaluatie
van de vergroening voorleggen. Dit zal een effect hebben op de voorstellen voor het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. De lidstaten verwelkomden het verslag.
6. Informele
Raad
Werkgelegenheid,
Consumentenbescherming

Sociaal

beleid,

Gezondheid

en

Datum
3-4 april 2017
Plaats
Valletta
Woordvoerder
voor Kris Peeters (Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie
België
en Consumentenzaken)
Hoofdpunten van de 1. Kennis en vaardigheden ter versterking van de
agenda
arbeidskrachten
2. De aanpak van ongelijkheden op de Europese arbeidsmarkt
3. Arbeidsmarkt als vehikel voor sociale inclusie
Centraal thema: werken lonend maken
1.

Kennis en vaardigheden ter versterking van de arbeidskrachten

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit
Marianne Thyssen bevestigt dat vaardigheden voor actieve burgers, actieve ondernemers en
actieve werknemers terug op de politieke agenda staan en dat dit nog een tijd zal duren. O m
de arbeidskrachten te versterken moet je starten met basisvaardigheden. Duale leerstelsels zijn
een springplank naar werk. Vandaar dat de Commissie een kwaliteitskader voor leerplaatsen
ontwerpt met betrokkenheid van de sociale partners. Inzake mobiliteit voorziet de Commissie
“ErasmusPro” waarbij jongeren in het beroepsonderwijs en –opleiding de kans tot een
leermobiliteit van 6 tot 12 maanden krijgen. Leermobiliteit moet immers toegankelijk zijn voor
alle jonge mensen. Dit zal beroepsonderwijs en -opleiding actiever en aantrekkelijker maken en
de jongeren worden meer inzetbaar. Verder zet de Commissie het Europees Solidariteitskorps
in de steigers: tot op heden hebben 26.000 jongeren zich geregistreerd om geplaatst te kunnen
worden. De Commissie heeft in december de blauwdruk voor sectorale samenwerking
gelanceerd met 6 sectoren als piloot. In 2017 komen er sectoren bij. Ook hier gelden sterke
partnerschappen om vaardigheden relevant voor de arbeidsmarkt te maken. Tenslotte verwijst
de Commissaris naar het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Tot nu toe
werd EFSI slechts marginaal gebruikt voor menselijk kapitaal, maar nu wordt er een s trategie
ontwikkeld om met dit fonds ook de beroepsonderwijs en –opleidingssector te bereiken. De
nodige ondersteuning zal geboden worden om rekening te houden met de specifieke behoeften
van deze sector.
Tijdens de discussie onder de ministers kwamen de volgende topics naar voor:
- De “skills mismatch” is een pijnpunt.
- Het belang van samenwerking tussen de wereld van werk en die van onderwijs.
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De meerwaarde van leren op de werkplek.
Het belang van zachte vaardigheden: we moeten niet de mensen voorbereiden voor een
specifieke job maar wel voor inzetbaarheid.
Er is nood aan tools om de behoeften aan de nodige vaardigheden te voorspellen, maar
dit is een moeilijke opdracht.
De noodzaak om vaardigheden bij te spijkeren van de werknemers
Er moet een vaardighedenstrategie op touw gezet worden voor die mensen die hun
baan verloren hebben; anders verliezen zij de hoop en geloof in de toekomst.
Jobs van een niveau van lagere vaardigheden zullen worden vervangen door banen van
een hooggeschoold niveau: dit houdt in dat lager geschoolden gemakkelijk toegang
krijgen tot leermogelijkheden.
Een leven lang leren is van cruciaal belang om de burgers inzetbaar te houden: hiertoe
is een strategische investering nodig, ook in infrastructuur
Jobcreatie is een prioriteit
Investeren in vaardigheden is essentieel voor de leefbaarheid van de EU en om het
hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen
Armoede en uitsluiting moeten voorkomen worden, er moet gezorgd worden voor een
waardig leven voor elke burger.

België beklemtoonde dat de ambitie voor onderwijs en opleiding voldoende hoog moet liggen.
Zo hebben de Gewesten actieplannen om jongeren te stimuleren voor STEM-richtingen
(wetenschap, technologie, ingenieurswetenschappen, wiskunde) te kiezen. Hierbij wordt vooral
ingezet op meer meisjes, jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs en jongeren met een
kwetsbare socio-economische achtergrond. België probeert ook de “skills-mismatch” aan te
pakken door de jobmobiliteit te verhogen. Het werkplekleren wordt sterk gepromoot . Het is
dan ook een uitstekende manier om onderwijs beter af te stemmen op de noden van de
arbeidsmarkt. Ook innovatie en ondernemerschap worden beklemtoond. België wil tot slot
sterke partnerschappen tussen de actoren van werkgelegenheid, opleiding en vorming,
economie, wetenschappen en innovatie.
De European Trade Union Confederation (ETUC) vindt dat de investeri ngsdimensie in onder
andere onderwijs- en opleidingsstelsels de laatste jaren de mist is ingegaan. Via het Junckerplan
moeten we onder meer in de vaardigheden van de werknemers investeren. De Europese
werkgeversorganisatie Business Europe licht toe dat tegen 2025 90% van alle banen een
bepaald niveau van digitale vaardigheden zal vereisen. Tegen 2020 dreigt een tekort van
760.000 professionelen in ICT. Duale leerstelsels kunnen een nuttige rol spelen inzake digitale
en STEM-vaardigheden, ook vanuit een financieel en een begeleidingsoogpunt.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement behandelde de nieuwe vaardighedenagenda voor Europa in zijn
globaliteit of bepaalde onderdelen ervan zoals de invoering van de vaardighedengarantie of
Europass op 22 november 2016 (plenaire zitting), op 27 februari 2017 en 23 maart 2017
(gezamenlijke vergaderingen van de Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken en de
Commissie Cultuur en Onderwijs). Het Europees Solidariteitskorps (voor jongeren) kwam aan
bod op 22 maart 2017.
2. De aanpak van ongelijkheden op de Europese arbeidsmarkt

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Thyssen wijst erop dat de ongelijkheden zijn toegenomen sedert de crisis. Er is
een grote werkgelegenheidskloof tussen vrouwen en mannen en voor personen met een
handicap en migranten. Het is belangrijk gemeenschappelijk overeengekomen sociale
beginselen te hebben die verenigd zijn in een pijler van sociale rechten. De Commissaris verwijst
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naar een aantal Commissie-initiatieven die in de pipeline zitten. Het initiatief voor het
evenwicht tussen werk en gezinsleven moet de werkgelegenheid verbeteren en de talentenpool
vergroten. De toegang tot sociale bescherming moet een aantal rechten waarborgen. Verder is
er de herziening van de richtlijn over de schriftelijke verklaring alsook een aantal minimum
rechten in arbeidsovereenkomsten om het hoofd te bieden tegen precaire tewerkstelling.
Sociale bescherming moet er zijn voor iedereen, d.w.z. een veiligheidsnet om de mensen te
helpen bij de transitie naar andere banen. De Commissie maakt er ook werk van de sociale
dialoog nieuw leven in te blazen. Tot slot kondigt de Commissaris een interpretatieve
mededeling aan over de arbeidstijdrichtlijn. We moeten ervoor zorgen dat niemand in de steek
gelaten wordt. We moeten het vertrouwen van de Europese burger terug winnen.
Tijdens het debat brachten de ministers de volgende aspecten naar voor:
- De ongelijkheden op de arbeidsmarkt treffen meerdere groepen: vrouwen, jongeren,
personen met een handicap, jongeren, personen met een migrantenachtergrond,…
- De oververtegenwoordiging van vrouwen in deeltijdse en tijdelijke arbeid, en in
sectoren met lage lonen
- Het gevaar voor een gebrek aan sociale bescherming voor zelftewerkgestelden
- We moeten streven naar een volledige participatie op de arbeidsmarkt
- Heel wat lidstaten maken melding van de verbetering van werkgelegenheid/toegang tot
de arbeidsmarkt en van het minimuminkomen na de crisis dank zij – vaak holistische beleidsmaatregelen.
- Meermaals komen maatregelen aan bod m.b.t. de combinatie werk en gezinsleven.
- De rol en de diverse taken van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening worden
vaak vermeld als belangrijk instrument om mensen uit diverse groepen aan een baan te
helpen met maatwerk.
- Werkgelegenheid is niet mogelijk zonder economische groei
- Het belang van kwalitatieve banen
- Het belang van de rol van de sociale partners en de sociale dialoog voor de realisatie
van sociale cohesie: in meerdere lidstaten worden voorbeelden gegeven van de
heropleving van de sociale dialoog, ook op regionaal en lokaal niveau.
- Onderwijs en opleiding zijn de sleutel tot de toegang tot de arbeidsmarkt .
België stelde zijn wetgevende en niet-wetgevende maatregelen voor die de hardnekkige kloof
tussen vrouwen en mannen moeten helpen dichten en onderstreepte het belang de personen
met een migrantenachtergrond beter te integreren op de arbeidsmarkt. De rol van de sociale
dialoog en van de instanties die de gelijkheid moeten bevorderen kwam eveneens aan bod .
ETUC breekt een lans voor het stimuleren van private en publieke investeringen en voor fiscale
aanmoedigingsmaatregelen om de jobcreatie aan te zwengelen. ETUC klaagt de bestaande kloof
aan inzake de handhaving bij de wetgevende instrumenten van het sociaal acquis. ETUC stelt
de vraag of we wel al klaar zijn om de discussie aan te gaan over de opwaartse sociale
convergentie. Business Europe stelt dat werkloosheid en ongelijkheden in de lidstaten sterk
variëren. De gemiddelde belasting op lonen is in de EU 30% hoger dan in de VS, 20% hoger dan
in Japan. De EU heeft op dit vlak maar weinig vooruitgang geboekt en we moeten dit aspect
dringend aanpakken. Verder is er een laag productiviteitsniveau in de EU-landen.

Link met het Europees Parlement

Het aspect van de aanpak van ongelijke participatie van de jongeren op de arbeidsmarkt werd
door de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement behandeld
aan de hand van de bespreking van de resultaten van de Jongerengarantie en het
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief op 27 februari 2017, 23 maart 2017 en 25 april 2017.
3. Arbeidsmarkt als vehikel voor sociale inclusie
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Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie beklemtoont hier het belang van jobcreatie maar ook van activering waarbij EUinitiatieven op de voorgrond treden zoals de Jongerengarantie, de aanbeveling voor de
integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt met en de aanbeveling tot invoering
van bijscholingstrajecten voor laaggeschoolde volwassenen. Naast een verwijzing naar de
Europese pijler voor sociale rechten, benadrukt de Commissie een toereikende
inkomensondersteuning en de coördinatie van werkgelegenheid en kwalitatieve sociale
diensten zoals kinderopvang.
Inzake sociale inclusie brengt het Comité voor Sociale bescherming 6 sleutelkwesties aan:
1. De noodzaak tot een multidimensionele aanpak met een flexibele set aan maatregelen.
Dit houdt een combinatie in van universele en gerichte maatregelen. Activering en
ondersteuning horen samen. Essentieel is investering in menselijk kapitaal.
2. Het moet gaan om een geïndividualiseerde aanpak die tevens complementair moet zijn
met een psychologische ondersteuning en empowerment. Dit houdt de samenwerkin g
in tussen werkgelegenheids- en sociale diensten met een op maat gericht
dienstenpakket.
3. Toegang tot betaalbare kwaliteitsdiensten: kinderopvang en lange termijn zorg.
4. De interactie tussen belastingen en sociale uitkeringen
5. Een waardig loon en kwaliteitsvolle banen
6. De aanpassing van de communicatie: er moet een positieve boodschap worden
overgebracht aangaande activering en empowerment.
Uit het debat van de ministers kwamen de volgende conclusies:
- Het debat is een goede inleiding voor de Commissie m.b.t. de sociale pijler
- Het doel is opwaartse convergentie
- Het is belangrijk dat er nauwer samengewerkt wordt tussen de ministers van financiën
en de ministers van werk (ECOFIN en EPSCO)
- Mensen moeten kunnen werken voor een waardig loon en moeten kwaliteitsvolle banen
kunnen innemen. Ze moeten kunnen rekenen op een toereikende sociale bescherming
met het oog op een waardig leven. Werk is een investering in je sociale bescherming.
- Als kwetsbare groepen worden vermeld: de langdurig werklozen, ouderen, personen met
een handicap, personen met een migrantenachtergrond, Roma, alleenstaande ouders,
begunstigden van een leefloon.
- Gesubsidieerde werkervaringsprogramma’s met maatschappelijk nut van de overheid
worden soms aangewend als overgangsmaatregel voor kwetsbare werklozen naar werk
in de privé-sector.
- Een paar lidstaten maken melding van een coach die de integratie van de pas
aangeworven persoon op de werkplek faciliteert.
- De EU heeft via de Jongerengarantie bijgedragen tot de vermindering van de
jeugdwerkloosheid.
- De ministers hadden aandacht voor het belang van activering met individuele
begeleiding en opvolging, onderwijs en opleiding, actief ouder worden en
ondernemerschap.
- Als werkmodel voor kwetsbare groepen wordt vaak de samenwerking tussen de
openbare dienst voor arbeidsvoorziening en sociale diensten aangehaald.
- Mensen die niet kunnen werken, mogen niet in de steek worden gelaten en moeten
zowel op een uitkering als op (gratis) diensten kunnen rekenen.
België vindt zoals heel wat andere lidstaten dat de combinatie van een gerichte aanpak en een
universele aanpak aangewezen is om de uitdagingen inzake sociale inclusie te benaderen. Om
een integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen voor kwetsbare groepen zijn gecoördineerde
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acties van diverse actoren en een ondersteuning op maat essentieel. Tenslotte moet de
inkomenssteun de begunstigden in staat stellen een waardig leven te leiden.
De Europese werkgeversorganisatie voor KMO’s (UEAPME) ziet heil in gerichte financiële
ondersteuning en fiscale aanmoediging voor ondernemers. Het ziet een sleutelrol voor de
openbare diensten voor arbeidsvoorziening bij de ondersteuning van KMO’s bij de re krutering
van kwetsbare groepen. Volgens ETUC moeten de sociale uitkeringen verschillend zijn voor
langdurig werklozen t.o.v. andere werklozen. ETUC verwijst naar de Jongerengarantie, de
vaardighedenagenda en de aanbeveling langdurig werklozen. Volgens Business Europe is de
uitdaging de modernisering van het nationaal kader om afstand te nemen van een aanpak van
passieve uitkeringen. De rol van de EU bestaat in de uitwisseling van goede
praktijkvoorbeelden, het ter beschikking stellen van instrumenten zoals de Jongerengarantie
en meer coördinatie voor samenwerking tussen de ministers van werk en die van financiën.
Het “Social Platform” (netwerk van ngo’s actief in de sociale sector) wil komaf maken met twee
mythes: de mythe dat werk het wondermiddel is voor alle sociale problemen, en de mythe dat
genereuze sociale uitkeringen niet bevorderend zijn om werk te zoeken. Mensen in armoede
willen wel degelijk werk met een waardig loon en willen deelnemen aan de samenleving.

Link met het Europees Parlement

De Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken van het Europees Parlement besprak op 28
februari en 25 april 2017 het beleid inzake een minimum inkomen als middel om de armoede te
bestrijden.
7. Informele Raad Economische en financiële zaken
Datum
7 - 8 april 2017
Plaats
Valetta, Malta
Woordvoerder
voor Johan Van Overtveldt (Federaal Minister van Financiën)
België
Hoofdpunten van de 1. Informele discussie over de toekomst van de Economische en
agenda
Monetaire Unie
1.

Informele discussie over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers wisselden van gedachten over de toekomst van de Economische en Monetaire
Unie.
Voor deze discussie baseerden de ministers zich op:
- de discussienota van het Maltees voorzitterschap;
- het Rapport van de Vijf Presidenten over de voltooiing van de Economische en
Monetaire Unie van juni 2015;
- het Witboek over de toekomst van Europa dat de Europese Commissie op 1 maart 2017
publiceerde en dat diverse illustratieve scenario’s naar voor schuift voor wat de
Economische en Monetaire Unie betreft (een beperkte samenwerking binnen de
eurozone – consolidatie en versterking van de eurozone in verschillende stappen –
geleidelijke verbetering van de werking van de eurozone – geleidelijke verbetering van
de werking van de eurozone in combinatie met een nauwere samenwerking voor landen
die dit wensen – een echte economische, financiële en budgettaire unie zoals voorzien
in het Rapport van de Vijf Voorzitters van juni 2015).
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De bedoeling van de discussie was om input te leveren voor de discussienota over de
Economische en Monetaire Unie die de Europese Commissie in mei zal publiceren. Met deze
discussienota wil de Commissie het debat in de komende maanden inhoudelijk wat meer
stofferen.
Uit de discussie kon geen eenduidige voorkeur voor een scenario afgeleid worden. De meeste
lidstaten stelden een combinatie van scenario’s voor. België kwam niet tussen.
In de visienota van de Vlaamse Regering wordt wat de Economische en Monetaire Unie betreft
onder andere gesteld dat:
- een verdere verdieping van de Economische en Monetaire Unie onontbeerlijk is om de
stabiliteit van de muntunie te verzekeren;
- een sterker toezicht op het begrotingsbeleid nodig is en de EU de hand moet houden
aan de Maastrichtcriteria;
- een sterker economisch beleid enkel bereikt zal worden door maatwerk, niet door
harmonisering van beleid, top-down Europees opgelegd;
- bijkomende maatregelen nodig zijn om belastingontwijking door grondslaguitholling en
winstverschuiving
tegen
te
gaan,
de
informatie-uitwisseling
tussen
belastingadministraties versterkt moet worden en belastingparadijzen aangepakt
moeten worden;
- de bankenunie vervolledigd moet worden.
Tijdens de DGE coördinatie naar aanleiding van de publicatie van het witboek werd
overeengekomen dat voor ons land de optie van een terugplooien op de interne markt geen
aanvaardbaar scenario is en dat men op korte termijn op dezelfde voet moet doorgaan. De
vergadering was het erover eens dat men de inhoudelijk meer gestoffeerde discussienota’s van
de Europese Commissie moet afwachten alvorens zich meer in detail over de verschillende
scenario’s uit te spreken.
8. Informele Raad Leefmilieu
Datum
25-26 april 2017
Plaats
Valletta, Malta
Woordvoerder
voor Joke Schauvliege (Vlaams minister voor Leefmilieu)
België
Hoofdpunten van de 1. Aanpassing aan klimaatverandering
agenda
2. Ocean governance en klimaatverandering
3. Zwerfvuil op zee en de verwachte “plastics strategy”
1.

Aanpassing aan klimaatverandering

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese strategie voor aanpassing aan klimaatverandering is aangenomen in 2013 en wordt
momenteel aan een evaluatie door de Commissie onderworpen. De strategie moedigt lidstaten
aan om adaptatiestrategieën en –actieplannen aan te nemen en wil waken over het vrijmaken
van voldoende financiële middelen in de Europese fondsen voor adaptatiemaatregelen. Tijdens
de gedachtewisseling werden de landbouw- en watersector door meerdere lidstaten, waaronder
België, genoemd als sectoren waar de inspanningen inzake adaptatie op gericht moeten
worden. Voor België is ook het voorkomen van hitte-eilanden in stedelijke gebieden een
aandachtspunt, ruimtelijk ordeningsbeleid kan hierbij als hefboom dienen. Ook aandacht voor
bodembescherming werd in deze context genoemd. Groene infrastructuurmaatregelen in deze
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sectoren kunnen voordelen opleveren zowel voor klimaatmitigatie als -adaptatie. Een eventuele
herziening van de Europese strategie moet rekening houden met de diversiteit van de lidstaten,
en lokale actoren (o.a. via de burgemeestersconvenant), de bedrijfswereld en burgers betrekken
bij het adaptatiebeleid. Een betere communicatie over de verwachte win-wins van een
adaptatiebeleid is nodig. Enkele lidstaten, waaronder België, wezen erop dat er blijvend
aandacht moet zijn voor de financiering van projecten inzake aanpassing aan
klimaatverandering, door de mainstreaming in de Europese fondsen, waaronder de
structuurfondsen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het verder uitwisselen van kennis,
o.a. via het voortzetten van het platform climate-ADAPT, werd ook door vele lidstaten genoemd.
België vroeg, net als Luxemburg, om ook steun te blijven geven aan de regio’s buiten Europa
die het meest te lijden hebben onder de effecten van klimaatverandering.
2. Ocean governance en klimaatverandering

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In deze sessie legden zowel de Commissie als de tussenkomende lidstaten de nadruk op het
belang van het behoud van de ecosystemen in en rond de oceanen, opdat zij de
ecosysteemdiensten (CO2-opslag en het verhogen van de weerbaarheid tegen
klimaatverandering) ten volle kunnen leveren. Daarbij werd meermaals onderstreept dat het
instellen van mariene beschermde gebieden, zoals vereist door de kaderrichtlijn Mariene
Strategie, hierbij een cruciaal instrument is. Daarbij viel er ook de steun te noteren voor het
beschermen van biodiversiteit op de “hoge zee” (gebieden voorbij nationale jurisdictie). Enkele
lidstaten benadrukten het belang dat de maritieme sector inspanningen levert om de uitstoot
van broeikasgassen terug te dringen. De EU moet hierop aandringen in de context van de
International Maritime Organization. Tenslotte onderstreepten verschillende lidstaten het
belang van het winnen van hernieuwbare energie op zee (offshore windenergie,
getijdenenergie).
3. Zwerfvuil op zee en de verwachte “plastics strategy”.

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het probleem van de steeds groter wordende hoeveelheid afval op zee is genoegzaam bekend.
Vooral het grote aandeel plastic afval op zee zorgt voor problemen, het wordt niet afgebroken,
maar versnippert daarentegen in kleine partikels (microplastics), die, vaak gecontamineerd met
giftige stoffen, de voedselketen en de biodiversiteit op zee in gevaar brenge n.
In de context van het Actieplan Circulaire Economie, zal de Europese Commissie binnenkort de
“plastics strategie” uitbrengen. Commissaris voor Leefmilieu Vella kondigde aan dat deze
strategie acties zal voorstellen om het probleem aan te pakken, er zal gekeken worden naar
hoe (micro)plastics op zee vermeden kunnen worden, hoe gevaarlijke stoffen in plastics
vervangen kunnen worden, hoe producten ontworpen kunnen worden zodat ze beter kunnen
worden gerecycleerd, een betere behandeling van het afvalwater… Bovendien komt er een
herziening van de richtlijn havenontvangstinstallaties, die ervoor moet zorgen dat alle schepen,
ook de pleziervaartuigen, aangemoedigd worden om hun afval aan wal te brengen.
Verschillende lidstaten (het VK, Zweden Oostenrijk, Finland en Spanje) gaven aan een ban op
het gebruik van microplastics in cosmetica in te voeren of te overwegen, en/of achten deze
ban nodig op Europees niveau (Denemarken, Frankrijk, Nederland, Ierland). Een nog groter
aantal lidstaten, waaronder België, geven aan actie te ondernemen om het gebruik van
eenmalige plastic zakjes te verminderen, door deze niet meer gratis ter beschikking te stellen,
ofwel ze niet meer beschikbaar te maken. Frankrijk voerde een ban in op het gebruik van plastic
zakken en plastic bestek en vindt dat hiervoor gecoördineerde Europese actie nodig is. Frankrijk
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lanceert ook een internationale coalitie “Stop au Plastics”. België wijst op de opmaak van een
federaal en Vlaams plan ter bestrijding van zwerfvuil op zee.
Verschillende
vervuiling en
Denemarken
microplastics

lidstaten vinden dat meer onderzoek nodig is naar de oorzaken van mariene
naar de gevolgen van microplastics op de menselijke gezondheid. Oostenrijk en
zijn van mening dat uniforme methoden voor het in kaart brengen van
nodig zijn.

Portugal en België wijzen op het belang van beter productontwerp. Ook een betere
implementatie van de bestaande Europese regelgeving inzake afval en afvalwater is cruciaal.
Verschillende lidstaten, waaronder België, wijzen op de globale aard van het probleem, en de
nood om op internationaal niveau actie te ondernemen en samen te werken. België en Italië
wijzen op hun deelname aan de UN Environment “Clean Seas” Campagne en suggereren dat
meer EU-lidstaten hieraan zouden moeten deelnemen.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 30 april 2017 werd 1 voorstel van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM (2017) 253
Naam: evenwicht tussen
werk en privéleven voor
ouders en mantelzorgers

2.

Inhoud
Bevoegdheid1
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad inzake het evenwicht tussen Federale
bevoegdheid
werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en de intrekking van richtlijn 2010/18/EU

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 30 april 2017 werd 1 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2017/738
Naam: veiligheid van
speelgoed, wat lood
betreft

1

2
3

Inhoud

Termijn2

Richtlijn (EU) 2017/738 van de Raad van 27 maart 2017 tot wijziging, met het oog op 28-10-2018
aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat lood
betreft

Bevoegdheid3
Federale
bevoegdheid

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.
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 juni 20174

Het Vlaams scorebord van juni 2017 omvat 16 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 8 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/0011

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij 31-12-2016
Naam: in de handel brengen van Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
zaaizaad van oliehoudende oliehoudende planten en vezelgewassen
planten en vezelgewassen
4

Het Vlaams scorebord van juni 2017 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2017. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2017 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 10 juni 2017.
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Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel
in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Het ministerieel besluit
werd op 6 juli 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 8 juli 2016 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54695.
Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de voorschriften 31-12-2016
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn
2008/90/EG van de Raad vallen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de voorschriften
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56267.

RL: 2014/97/EU

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

Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn
bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers
moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften van de fruitgewassen, specifieke
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voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële
inspecties. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2016) 56269.
RL: (EU) 2015/2087

Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie van 18 november 2015 houdende wijziging van bijlage II 09-12-2016
van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

Naam:
havenontvangstvoorzieningen
voor
scheepsafval
en De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het
ladingresiduen
duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene
Beleidsdomein(en): Omgeving
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december
Minister(s): Schauvliege
2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
werd op 6 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57416.
RL: (EU) 2016/317

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de Richtlijnen 31-03-2017
66/401/EEG,
66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met betrekking tot
Naam: officiële etiket van
verpakkingen
die
zaai-of het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten
pootgoed bevatten
De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende het officiële etiket van
verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten. Het ministerieel besluit werd op 26 januari 2017
Beleidsdomein(en): LV
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
Minister(s): Schauvliege
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50650.
RL: (EU) 2015/1480
Naam: luchtkwaliteit
Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2015/1480 van de Commissie van 28 augustus 2015 tot wijziging van diverse bijlagen 31-12-2016
bij de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de regels betreffende de referentiemethoden, de validatie van gegevens en de locatie
van de bemonsteringspunten voor de beoordeling van de luchtkwaliteit
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De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu werd op 17 februari 2017 gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en op 20 februari 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51126 en MNE (2017) 51127
RL: (EU) 2015/2376

Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31-12-2016
Naam: verplichte automatische betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
uitwisseling van inlichtingen op De richtlijn wordt omgezet door een decreet diverse fiscale bepalingen en een besluit. Het decreet
belastinggebied
houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen werd op 30 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 11 januari
Beleidsdomein(en): FB
2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
Minister(s): Tommelein
(2017) 50296. Het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van
belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december
2015 werd op 14 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51580.

20

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

Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de
Minister(s): Homans, Weyts, gemeenschappen. Er werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de
omzetting van deze richtlijn in Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een
Tommelein, Gatz, Schauvliege
conceptnota ‘Aanleg elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn)’
goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet inzake maatregelen ter
verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het voorontwerp van decreet werd op 31 maart 2017
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
adviesraden en een eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State. Er wordt tevens een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit hiertoe werd
op 28 april 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag
aan de Raad van State.
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
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opmerkingen gemaakt, waardoor het reeds goedgekeurde samenwerkingsakkoord gewijzigd dient te
worden. Het aangepast ontwerp is momenteel voorwerp van besprekingen tussen de federale
overheid en de gewesten.
RL: 2013/55/EU

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

OV, Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor
diverse beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de omzetting en
de toepassing van deze richtlijn.
Crevits,
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het 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 decreet werd op 15 februari 2017 goedgekeurd door het Vlaams
Parlement en op 24 februari 2017 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts

Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd 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 werd 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 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 werd het
ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het
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vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten 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.
RL: (EU) 2015/720
Naam: verbruik van
plastic draagtassen

lichte

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

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

27-11-2016

Strikt gezien is de richtlijn al grotendeels omgezet. De reductiedoelstelling bepaald door artikel 4, 1
bis van de richtlijn is in België al gehaald dankzij initiatieven van en overeenkomsten met de sectoren
(Comeos en Fost Plus). De omzetting van enkele definities en het artikel 1, 1 bis en volgende zal
technisch geregeld worden door een aanpassing van de overeenkomsten die door de Interregionale
Verpakkingscommissie (IVCIE) ter zake werden afgesloten.

RL: (EU) 2015/719

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

De omzetting wordt voorbereid door de administratie.

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

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

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten
De richtlijn wordt omgezet door het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende
Beleidsdomein(en): Omgeving
algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
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Minister(s): Schauvliege

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 openbare en particuliere projecten. Het decreet 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 zullen worden aangemeld bij de Europese Commissie.

RL: 2014/45/EU

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

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

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
Naam: technische controle technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
langs
de
weg
van en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
bedrijfsvoertuigen
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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 van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
bepaalde
luchtverontreinigende stoffen
Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Schauvliege
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B.

Vlaams scorebord van december 20175

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 5 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 1 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
Vlaanderen Richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in Vlaamse regelgeving. Richtlijn
Minister(s): Bourgeois
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
wordt van de Gemeenschappelijke EU-lijst van Militaire Goederen (ML-lijst). Deze ML-lijst wordt
jaarlijks aangepast en telkenmale wordt dan ook een nieuwe richtlijn gepubliceerd die de bijlage van
Richtlijn 2009/43/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.

5

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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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/1513

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging 10-09-2017
Naam: kwaliteit van benzine & van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van
bevordering van het gebruik Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
van energie uit hernieuwbare De formele omzetting van de wijzigingen van Richtlijn 98/70/EG (kwaliteit brandstoffen) zal door
bronnen
federale overheid gebeuren op basis van bevoegdheden op gebied van productnormen.
Beleidsdomein(en): 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 de Gewesten voor de vloeibare biomassa gebruikt voor opwekking
van elektriciteit. De aanpassing van de bijmengingsverplichtingen voor biobrandstoffen zal gebeuren
door de federale overheid.
De richtlijn zal worden omgezet door een aanpassing van het energiebesluit. Het voorontwerp van
besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010,
wat betreft technische wijzigingen van de certificatentoekenning en de invoering van
biomassacertificatie, van duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van ILUCvoorwaarden werd op 24 februari 2017 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.

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, wat betreft de omzetting van richtlijn
Minister(s): Schauvliege
2015/1787 en houdende de wijziging van diverse bepalingen. Het ontwerpbesluit is in voorbereiding.
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RL: (EU) 2016/1914
Naam: kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen zich ten
minste moeten uitstrekken
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/1914 van de Commissie van 31 oktober 2016 tot wijziging van de 30-06-2017
Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor
dat onderzoek
De richtlijn zal worden omgezet door een ministerieel besluit. Er werd advies ontvangen van de
Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid, van de
Inspectie Financiën over het ontwerp van ministerieel besluit. Er werd advies ontvangen van de Raad
van State.

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
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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C.

Vlaams scorebord van juni 20186

Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 3 “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 een aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering tot
middelgrote stookinstallaties
wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne voor de omzetting van richtlijn 2015/2193
Beleidsdomein(en): Omgeving
van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de beperking van de emissies
Minister(s): Schauvliege
van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties en richtlijn
2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de
vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging
van richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van richtlijn 2001/81/EG.
RL: (EU) 2016/2109
Naam: nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort
Lolium × boucheanum Kunth
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

6

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
De richtlijn zal worden 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

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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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 en het ministerieel besluit zijn in voorbereiding.
RL: (EU) 2016/1148
Naam: maatregelen voor een
hoog gemeenschappelijk niveau
van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie

Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende 09-05-2018
maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie

Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans

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,

Crevits,

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider
Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang
tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1),
onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus
betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat betreft
punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
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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 De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
het kader van een overplaatsing voorbereiding.
binnen een onderneming
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
Beleidsdomein(en): WSE, OV, 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
WVG, KB
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2)
Minister(s): Muyters, Crevits,
en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
Vandeurzen, Homans
diensten (3). Voor wat betreft punt 1 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 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de
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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.
RL: (EU) 2016/801

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de
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 omzetting wordt voorbereid.
onderzoek,
studie,
stages,
vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of aupairactiviteiten
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG, RWO

23-05-2018

OV,

Minister(s): Muyters, Crevits,
Gatz, Vandeurzen, Bourgeois
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in april 2017 nog maatregelen te nemen in 10 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
7 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 april 2017 betrokken in 4 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:
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Zeven lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0699

Fase 2: IGS (23/11/2016)

Naam: seizoensarbeiders

12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden
WVG
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
Minister(s): Muyters,
Vandeurzen

7

Crevits, Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang tot goederen
en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1), onderwijs en

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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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
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.
Nr: 2017/0014

Fase 2: IGS (24/01/2017)

Naam: verbruik van lichte plastic 24/05/2017: nieuwe deadline voor antwoord op de IGS
draagtassen
27/03/2017: goedkeuring van de verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS
Beleidsdomein(en): Omgeving
20/03/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn
94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen
Strikt gezien is de richtlijn al grotendeels omgezet. De reductiedoelstelling bepaald door artikel 4, 1 bis van de
richtlijn is in België al gehaald dankzij initiatieven van en overeenkomsten met de sectoren (Comeos en Fost Plus).
De omzetting van enkele definities en het artikel 1, 1 bis en volgende zal technisch geregeld worden door een
aanpassing van de overeenkomsten die door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCIE) ter zake werden
afgesloten.

Nr: 2017/0015

Fase 2: IGS (24/01/2017)
24/03/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden
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Naam:
voorwaarden
voor
toegang
en
verblijf
van
onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing
binnen een onderneming

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

Nr: 2017/0218

Fase 2: IGS (31/03/2017)

De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
Beleidsdomein(en): WSE, WVG, beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
EWI, OV
3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1 werden het besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van de gelijkwaardigheid van
Crevits
buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het basisonderwijs en secundair onderwijs,
en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in
het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de
Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012. Voor wat betreft punt 2 dient een
samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het
samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13
juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse
gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
Naam: vermindering van de 31/05/2017: deadline voor antwoord op de IGS
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
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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.
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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 27/04/2017: aanvullend MROA ontvangen met deadline 27/06/2017
administratieve samenwerking 02/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
IMI
14/12/2016: weigering van de verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
Beleidsdomein(en): EWI, OV,
29/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
WVG, RWO
Commissie
Minister(s): Muyters, Crevits,
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
Vandeurzen, Bourgeois
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
Richtlijn: 2013/55/EU
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
Het decreet werd op 15 februari 2017 goedgekeurd door het Vlaams Parlement en op 24 februari 2017 bekrachtigd
door de Vlaamse Regering.
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.
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Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningsbesluit van 22 november
2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. 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.
Nr: 2016/0165

Fase 3: MROA (29/09/2016)

Naam: aanleg elektronische 23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
communicatienetwerken
met 07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
hoge snelheid
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Beleidsdomeinen: KB, MOW, Commissie
Omgeving, CJSM, RWO
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
Minister(s): Homans, Wetys, de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Tommelein, Gatz, Schauvliege
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
Richtlijn: 2014/61/EU
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de gemeenschappen. Er
werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de omzetting van deze richtlijn in
Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een conceptnota ‘Aanleg elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn) goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het
ontwerp van decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het voorontwerp van decreet
werd op 31 maart 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
adviesraden en een eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State. Er wordt tevens een gewestelijke
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stedenbouwkundige verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit hiertoe werd op 28 april 2017 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
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 is
momenteel voorwerp van besprekingen tussen de federale overheid en de gewesten.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

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

Naam:
aanvraagprocedure Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
gecombineerde
vergunning 21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
onderdanen derde landen
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Richtlijn: 2011/98/EU
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
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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
van State dient voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken overheden te worden afgesloten.
Voor wat betreft het artikel 12, 1, f) het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake de
takken van de sociale zekerheid moet de wetgeving rond de kinderbijslag gewijzigd worden, en daarvoor is een
samenwerkingsakkoord nodig. Op 3 februari 2017 werd het ontwerp van decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting in de
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 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering.
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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 31/08/2015: antwoord op de IGS werd verzonden
man/vrouw arbeid en beroep
11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Beleidsdomein(en): KB, WSE
Commissie
Minister(s): Homans, Muyters
Richtlijn: 2006/54/EG

De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116). Voor wat
betreft het tweede aspect wordt de Vlaamse wetgeving herbekeken.
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015
(INF(2015)110741, INF(2015)110742).
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Nr.: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: omgevingslawaai

15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS

Beleidsdomein(en): Omgeving

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.

Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: 2002/49/EG

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, het actieplan voor de voornaamste
luchthaven (Brussel Nationaal) wordt nog overlegd. De Europese Commissie heeft bezwaren bij de onvolledigheid
van het Vlaamse plan, die het gevolg is van de bevoegdheidsverdeling en het gebrek aan afgestemd beleid tussen
het federaal en het gewestelijk niveau.

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,
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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
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.
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3. 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.: 2016/2070

Fase 2: IGS (25/11/2016)

Naam: milieuaansprakelijkheid 25/11/2016: antwoord verzonden op IGS door de federale overheid
met
betrekking
tot
het 22/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
voorkomen en herstellen van Commissie (tot 25/11/2016).
milieuschade
20/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): Omgeving
De Europese Commissie is van oordeel dat België de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 7 in
Minister(s): Schauvliege
samenhang met bijlage II, artikel 12, lid 1, onder b), en laatste alinea, en bijlage III, punt 11, bij richtlijn 2004/35/EG
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

21/04/2014: 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

21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie

Richtlijn: 1991/271/EG

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
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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 07 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.
FASE 6: IGS NA ARREST
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 1995/2085

Fase 6: IGS na arrest (20/07/2004)

Naam: Bilateraal akkoord tussen 05/11/2002: arrest in zaak C-1998/471
België en de VS inzake luchtvaart De Europese Commissie stelde dat België, door in 1995 met de Verenigde Staten individueel te onderhandelen over
Beleidsdomein(en): BuZa
een ‘open sky’ – overeenkomst op het gebied van het luchtvervoer en deze overeenkomst te paraferen, te sluiten
en toe te passen, niet heeft voldaan aan verplichtingen die op hem rustten krachtens het EG-Verdrag en een hele
Minister(s): Bourgeois
reeks Verordeningen. Zij heeft België voor het Europees Hof van Justitie gedaagd, België werd veroordeeld op 5
november 2002.
Op 20 juli 2004 heeft de Europese Commissie geïnformeerd naar de stand van zaken van de uitvoering van
bovenstaand arrest. Op 27 april 2007 werd een ‘open-sky’ overeenkomst op het gebied van het luchtvervoer
gesloten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, die de bilaterale akkoorden tussen de lidstaten van de
EU en de Verenigde Staten verving. Op 29 juni 2011 richtte België een schrijven tot de Europese Commissie, waarin
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zij aangaf dat het inbreukdossier zonder voorwerp was, en met de vraag om dit inbreukdossier te sluiten. Op 14
augustus 2013 richtte België een schrijven tot de Europese Commissie om te melden dat de federale overheid en
de gewesten het akkoord tussen de EU en de VS geratificeerd hadden. Tot op heden heeft de Europese Commissie
dit inbreukdossier niet gesloten.
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