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

5 december

5 december
7-8 december
7 december

8 december

10 december
11-12 december

Raadsbijeenkomst
Eurogroep
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Telecom)
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Vervoer)
Raad Economische en
Financiële Zaken
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Raad Buitenlandse zaken
(Handel)
Raad Landbouw en Visserij

Woordvoerder
Federaal
Federaal

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

Federaal

Waals Gewest

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal

Franse Gemeenschap

Federaal

Vlaamse
Gemeenschap

Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Visserij: Vlaams
11 december
12 december
12 december
14-15 december
18 december

Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (Art.50)
Europese Raad
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie)

Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

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

Energie: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
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2. Agenda januari 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand januari 2018. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse mededeling
over ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – januari 2018.
Datum
22 januari
22 januari
23 januari
25-26 januari
29 januari

29 januari

Raadsbijeenkomst
Raad Buitenlandse Zaken
Eurogroep
Raad Economische en
Financiële Zaken
Informele Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken
Raad Landbouw en Visserij

Raad Algemene Zaken (Art.50)

Woordvoerder
Federaal
Federaal
Federaal

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

Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Visserij: Vlaams

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Gewest
Federaal

n.v.t.
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3. Raad Algemene Zaken
Datum
12 december 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
België
Zaken
Hoofdpunten van de 1. Voorbereiding Europese Raad van 14 en 15 december
agenda
2. Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese
defensie
3. EU-prioriteiten voor 2018-2019
1.

Voorbereiding Europese Raad van 14 en 15 december

De Raad Algemene Zaken rondde de voorbereiding van de Europese Raad op 14 en 15 december
2017 af met de bespreking van de ontwerpconclusies. Deze behandelen de volgend thema’s:
defensie; sociale zaken, onderwijs en cultuur; de meest recente ontwikkelingen op het gebied van
buitenlands beleid bespreken; migratie.
Minister Reynders sprak zijn steun uit voor de vooruitgang gemaakt op het vlak van veiligheid en
defensie en pleitte voor de implementatie van de EU-NAVO samenwerkingsprojecten. Hij drukte
de wens uit om ook inzake het buitenlands beleid van de EU meer concrete realisaties te zien. Hij
vermeldde de hervorming van het gemeenschappelijk asielbeleid en de EMU waar er nog werk aan
de winkel is. Hij beklemtoonde het belang van de herziening van de detacheringsrichtlijn. Inzake
samenwerking tussen universiteiten in netwerken van Europese universiteiten onderstreepte de
minister dat dit vanuit de universiteiten zelf moet groeien. Voor Erasmus bepleitte hij een zo groot
mogelijke inclusiviteit van types studenten. Tenslotte onderlijnde hij het belang van de digitale
dimensie en de noodzaak aan vooruitgang op dit vlak.
2. Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie
De Raad stelde zijn onderhandelingsstandpunt vast over het industrieel ontwikkelingsprogramma
voor de Europese defensie (EDIDP) dat moet bijdragen tot het concurrentie- en innovatievermogen
van de defensie-industrie in de EU. Het plan beoogt een verhoogde coördinatie van investeringen
tussen de lidstaten tijdens de gehele industriële cyclus, van onderzoek en de ontwikkeling van
prototypen tot de aanschaf van defensiecapaciteiten. Deze coördinatie kan volgens de Commissie
bijdragen aan efficiëntere nationale defensie-uitgaven, innovatie door schaalvergroting, het
verminderen van risico op overlap, het bevorderen van de interoperabiliteit tussen de
strijdkrachten en het stimuleren van een grotere mate van standaardisatie van uitrusting.
3. EU-prioriteiten voor 2018-2019
De Raad keurde de wetgevingsprioriteiten van de Raad, de Commissie en het Europees Parlement
voor 2018-2019 goed. Het accent ligt op 7 hoofdgebieden: veiligheid, migratie, banen, groei en
investeringen, een sociaal Europa, de digitale eengemaakte markt, energie en klimaat en
democratische legitimiteit.
4. Europese Raad
Datum
Plaats
Woordvoerder
België

14-15 december 2017
Brussel
voor Charles Michel, eerste minister
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Hoofdpunten
agenda

van

de

1.
2.
3.
4.
5.

Veiligheid/defensie
Sociale dimensie, onderwijs en cultuur
Externe betrekkingen
Migratie
Eurotop

Op 14 december namen de EU-leiders conclusies aan over veiligheid en defensie, sociale zaken,
onderwijs en cultuur, klimaatverandering en Jeruzalem. Op 15 december evalueerden de EU-27leiders de vooruitgang van de brexit-onderhandelingen en besloten dat die volstaat om naar de
volgende fase over te gaan. Zij namen richtsnoeren aan voor de tweede fase van de
onderhandelingen (zie verder onder ‘brexit-onderhandelingen). Tijdens de Eurotop bespraken de
EU-27-leiders ook de toekomst van de economische en monetaire unie en de bankenunie.
1.

Veiligheid/defensie

De Europese Raad besprak de voortgang op het gebied van het Europese veiligheids- en
defensiebeleid en verwelkomde in het bijzonder de start van PESCO (permanent gestructureerde
samenwerking) in het kader van het Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid. De
Europese Raad benadrukte het belang van het snel ter hand nemen van de uitvoering van
projecten onder PESCO. Ook verzocht de Europese Raad om verdere voortgang van het Europees
Defensie Fonds en met name een spoedige aanname van het industrieel ontwikkelingsprogramma
voor de Europese defensie (EDIDP) zodat de eerste projecten in 2019 kunnen worden gefinancierd.
2. Sociale dimensie, onderwijs en cultuur
De EU-leiders wisselden van gedachten over sociale zaken, onderwijs en cultuur. Zij bouwden
daarbij voort op het debat van de Leidersagenda over cultuur en onderwijs en op de Sociale Top,
die in november 2017 in Göteborg plaatsvond.
De EU-leiders wezen op prioriteiten voor de verdere ontwikkeling van de sociale dimensie van de
EU, zoals het uitvoeren van de Europese pijler van sociale rechten op EU- en nationaal niveau; het
faciliteren van een goed functionerende sociale dialoog op alle niveaus; vorderingen maken met
de lopende sociale dossiers op EU-niveau en gevolg geven aan de prioriteiten van het EU-actieplan
om de loonkloof tussen vrouwen en mannen aan te pakken.
Zij kwamen ook overeen meer te doen op het gebied van onderwijs en cultuur, met daarbij de
volgende prioriteiten: breder en inclusiever maken van het Erasmus+-programma; studenten in
staat stellen een diploma te behalen door studies in verschillende EU-landen te combineren; ervoor
zorgen dat meer jongeren ten minste twee vreemde Europese talen spreken; bevorderen van de
samenwerking op het gebied van de onderlinge erkenning van diploma's hoger onderwijs en
einddiploma's middelbaar onderwijs. De lidstaten werden opgeroepen om het Europees Jaar van
Cultureel Erfgoed aan te grijpen om meer bewustwording rond cultureel erfgoed te bevorderen.
Lidstaten en Commissie werden eveneens opgeroepen om, indien relevant, mogelijke maatregelen
te bestuderen om de vaardigheden op gebied van digitaal, cyberveiligheid, media geletterdheid en
kunstmatige intelligentie te vergroten. Premier Michel pleitte tijdens zijn tussenkomst onder
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andere voor meer aandacht voor de dimensie cultuur en meer bepaald voor de mobiliteit van
kunstenaars. Hij beklemtoonde ook het belang van Erasmus+ voor de EU en voor België.
3. Externe betrekkingen
De Europese Raad sprak over de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland vanwege de illegale
Russische annexatie van de Krim en het destabiliseren van het Oosten van de Oekraïne. De sancties
zijn gekoppeld aan de Minsk-akkoorden en worden elke zes maanden geëvalueerd. De Europese
Raad stemde in met een verlening van de financieel-economische sancties voor zes maanden tot
en met 31 juli 2018.
Naar aanleiding van de verklaring van President Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te
erkennen, bevestigden de EU-leiders hun sterke gehechtheid aan de twee-statenoplossing met
Jeruzalem als hoofdstad van beide staten.
4. Migratie
De EU-leiders hielden een debat over de externe en de interne dimensie van het migratiebeleid
van de EU. Zij bekeken wat in de afgelopen 2 jaar wel en niet heeft gewerkt, en bespraken hoe het
beleid kan worden versterkt. Het debat was gebaseerd op een nota die voorzitter Tusk vóór de
top had verspreid en die ging over het voorkomen van een massale toevloed aan de buitengrenzen,
het aanpakken van de diepere oorzaken van migratie en het doorbreken van interne impasses die
beleidsontwikkeling belemmeren.
De lidstaten waren het eens over het wegnemen van grondoorzaken van migratie,
buitengrenzenbewaking en het belang van voldoende financiële middelen hiervoor. Lidstaten
bleven van mening verschillen over solidariteit binnen Europa. Er is vooralsnog geen verdere
toenadering bereikt op het vraagstuk verdeling. Hoewel een grote meerderheid van de lidstaten
voor herverdeling is, gaven enkele lidstaten tijdens de discussie aan herverdeling te willen
organiseren op vrijwillige in plaats van verplichtende basis.
5. Eurotop
Tijdens de Eurotop zijn de economische en monetaire unie (EMU) en de bankenunie besproken.
De EU-leiders wisselden van gedachten over de vraag hoe de EU passende instrumenten kan
worden gegeven voor het opvangen van eventuele economische schokken. Het debat was
gebaseerd op een nota die voorzitter Tusk vóór de top in het kader van de Leidersagenda had
verspreid. Deze nota bevatte een aantal ideeën waarover ruime overeenstemming bestaat, zoals
het operationeel maken van een gemeenschappelijk achtervangmechanisme voor het
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, mogelijk in de vorm van een kredietlijn van het Europees
stabiliteitsmechanisme (ESM); het verder ontwikkelen van het ESM, eventueel tot een zogenoemd
Europees Monetair Fonds en het verder ontwikkelen van de routekaart van de Raad Economische
en Financiële zaken van juni 2016 voor voltooiing van de bankenunie.
Tijdens de bespreking bleek dat de opvattingen van de lidstaten op het gebied van de toekomst
van de EMU nog ver uit elkaar liggen. Sommige lidstaten gaven aan dat ze zich goed konden vinden
in de mededelingen en voorstellen die de Commissie op 6 december jl. gepubliceerd heeft. Deze
lidstaten benadrukten dat er volgens hen meer risicodeling zou moeten plaatsvinden binnen de
EMU wat betreft de bankenunie en op budgettair vlak. Deze lidstaten zetten in op snelle voortgang
op het gebied van het Europees depositogarantiestelsel (EDIS) en op nieuwe
begrotingsinstrumenten op EMU-niveau. Andere lidstaten gaven aan dat vast moet worden
gehouden aan de bestaande routekaart voor de bankenunie, waarbij eerst sprake moet zijn van
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voldoende voortgang op het gebied van risicoreductie, alvorens politiek onderhandeld kan worden
over een Europees Depositogarantiestelsel. Ook benadrukten deze lidstaten het belang van
nationale hervormingen en waren zij kritisch over de noodzaak van additionele Europese
middelen. Enkele niet-EMU lidstaten benadrukten dat middelen voor de EMU niet ten koste mogen
gaan van bestaande middelen voor EU-lidstaten.
5. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Zitting van het interministerieel comité EU-Canada (04/12)
Met de voorlopige toepassing van de overeenkomst inzake een strategisch partnerschap (SPA)
sinds 1 april 2017 en van de brede economische en handelsovereenkomst (CETA) sinds 21 september
2017 is de EU-Canadese samenwerking een nieuw tijdperk ingetreden. Op 4 december kwam het
interministerieel comité dan ook voor de eerste keer samen. Het comité besprak onder andere hoe
de samenwerking op veiligheids- en defensiegebied kan worden geïntensiveerd op het vlak van
crisisbeheersing en veiligheid, cyberbeveiliging en de aanpak van hybride dreigingen. In de marge
van de zitting ondertekenden beide partners een overeenkomst die de onderlinge uitwisseling van
beveiligde informatie mogelijk maakt. Dankzij die overeenkomst kan hechter worden
samengewerkt, onder meer bij missies en operaties in het kader van het gemeenschappelijk
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).
Raad Buitenlandse Zaken (11/12)
De Hoge Vertegenwoordiger en de EU-ministers van Buitenlandse Zaken begonnen de dag met een
informeel ontbijt met premier Benjamin Netanyahu van Israël, in de marge van de Raad. De
ontmoeting was een gelegenheid voor de EU om haar standpunt te herhalen inzake Jeruzalem:
Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van twee staten, het belang van het behoud van een
tweestatenoplossing, en, wat de ruimere regio betreft, de noodzaak van de verdere uitvoering van
het JCPOA (nucleair akkoord met Iran). De verklaring kwam er na de unilaterale erkenning van
Jeruzalem als hoofdstad van Israël door Amerikaans president Trump (zie ook bij Europese Raad).
De Raad hield nadien een debat over de jongste ontwikkelingen in het Midden-Oosten in ruimere
zin. Zo onderstreepten de ministers dat het belangrijk is de betrokkenheid van de EU bij Irak voort
te zetten en de versterken. Naar verwachting zullen de hoge vertegenwoordiger en de Commissie
in januari 2018 een voorstel voor een nieuwe strategie presenteren. Gezien de huidige beperkingen
voor de Koerdische regio vanuit Bagdad zal Vlaanderen deze strategie nauw opvolgen.
Op 11 december 2017 heeft de Raad, minder dan een maand na de gezamenlijke kennisgeving door
de lidstaten van hun voornemen deel te nemen, een besluit goedgekeurd waarmee een permanente
gestructureerde samenwerking (PESCO) wordt ingesteld (zie ook bij Europese Raad). De 25
lidstaten die deelnemen aan de PESCO zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. Permanente
gestructureerde samenwerking op het gebied van veiligheids- en defensiebeleid werd
geïntroduceerd in het Verdrag van Lissabon. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat een aantal
lidstaten van de EU nauwer gaan samenwerken op het vlak van veiligheid en defensie. Dit
permanente kader voor samenwerking inzake defensie zal de lidstaten die dit willen en kunnen,
toelaten om samen defensievermogens te ontwikkelen, in gezamenlijke projecten te investeren, of
de operationele paraatheid en bijdrage van hun krijgsmacht op te voeren. In het besluit tot
instelling van de PESCO is bepaald dat de Raad bij eenparigheid van stemmen van de
vertegenwoordigers van de lidstaten die deelnemen aan de PESCO, nadere besluiten en
aanbevelingen op een aantal gebieden zullen aannemen, onder meer met het oog op:
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de lijst van projecten die in het kader van de PESCO zullen worden uitgewerkt (verwacht
begin 2018)
een gemeenschappelijke reeks projectgovernanceregels, die voor afzonderlijke projecten
kan worden aangepast
de algemene voorwaarden waaronder derde landen zouden kunnen worden uitgenodigd
om deel te nemen aan afzonderlijke projecten

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (11/12)
De Raad nam conclusies aan over een geactualiseerde strategie inzake Handel en Investeringen
voor Hulp (“Aid for Trade”). De nieuwe strategie is een update van een ouder document daterende
van 2007 en moet zorgen voor een betere integratie van ontwikkelingslanden in het internationale
handelsstelsel, en voor handel en investeringen die armoede helpen bestrijden. De ministers
onderstreepten het belang van een grotere synergie tussen de verschillende instrumenten voor
ontwikkelingsfinanciering die de EU en haar lidstaten gebruiken om hulp voor handel te
bevorderen. Voorts wezen ze erop dat het effect van programma's inzake hulp voor handel moet
worden vergroot door meer contacten te leggen met de particuliere sector, het maatschappelijk
middenveld en lokale overheden.
Vlaanderen verwelkomt de ambitie om te komen tot een vermindering van de versnippering van
de hulp en onderkent volledig het belang van het mee faciliteren van handel voor ontwikkeling
via ontwikkelingssamenwerking. Bijkomend vraagt Vlaanderen ook de inspanningen op het vlak
van menselijke ontwikkeling op een voldoende hoog niveau vol te houden. Volgens de nieuwe
Europese consensus voor ontwikkelingssamenwerking ressorteren hieronder immers de voor
Vlaanderen belangrijke sectoren Gezondheid en Onderwijs en de thema’s Jongeren en Gender. De
onder het meerjarig financieel kader 2014-2020 al beloofde, identieke financiële inspanningen voor
menselijke ontwikkeling – namelijk minimum 20% - werden in de eerste uitvoeringsperiode van
dit Meerjarig Financieel Kader niet gehaald.
Uitbreidingsbeleid
De 7e bijeenkomst van de toetredingsconferentie met Servië op ministerieel niveau vond op 11
december 2017 in Brussel plaats met het oog op het openen van de onderhandelingen over
hoofdstuk 6 - Vennootschapsrecht en hoofdstuk 30 - Externe betrekkingen. Op dezelfde dag vond
ook de 10e bijeenkomst van de toetredingsconferentie met Montenegro op ministerieel niveau
plaats met het oog op het openen van de onderhandelingen over hoofdstuk 2 - Vrij verkeer van
werknemers en hoofdstuk 3 - Recht van vestiging en vrij verrichten van diensten. In het voorjaar
van 2018 zal de Commissie een strategie voorstellen voor de succesvolle toetreding van beide
landen.
Sancties
Congo: Op 11 december heeft de Raad de huidige sancties tegen de Democratische Republiek Congo
verlengd tot en met 12 december 2018. De sancties bestaan uit een bevriezing van tegoeden en
een verbod om naar de Europese Unie te reizen. Ze gelden voor 16 personen die hebben gepoogd
een breed gedragen uitweg uit de crisis te blokkeren.
Rusland: Op 21 december 2017 heeft de Raad de economische sancties tegen specifieke sectoren
van de Russische economie verlengd tot en met 31 juli 2018. Het besluit komt er na een update
van president Macron en bondskanselier Merkel aan de Europese Raad van 14 december 2017 over
de stand van de uitvoering van de akkoorden van Minsk. De Europese Raad had op 19 maart 2015
de duur van de sancties gekoppeld aan de akkoorden van Minsk, die op 31 december 2015 volledig
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uitgevoerd hadden moeten zijn. Aangezien dat niet is gebeurd, en de akkoorden van Minsk nog
steeds niet volledig zijn uitgevoerd, heeft de Raad de sancties met nog eens 6 maanden verlengd.
Ze zijn gericht op de financiële, de energie- en de defensiesector, en op goederen voor tweeërlei
gebruik.

B. Brexit-onderhandelingen
Europese Raad zet licht op groen voor volgende fase van de brexit-onderhandelingen
Op 8 december 2017 hebben Europese en Britse onderhandelaars voor een doorbraak gezorgd in
de aanslepende brexit-onderhandelingen. Zij bereikten een voorakkoord over de verschillende
prioritaire dossiers in de eerste fase van de onderhandelingen. Wat de rechten van burgers betreft,
zou er een beschermd statuut komen dat sterk zal gelijken op het EU-burgerschap zoals we dat
vandaag kennen, inclusief socialezekerheidsrechten. Wat de handhaving van deze rechten betreft,
komt er een einde aan de directe effecten van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie
in de Britse rechtsorde, maar Britse rechters moeten wel rekening houden met (“due regard”)
relevante rechtspraak van het Hof. Voorts verklaart het VK zich bereid de “Brexit bill” te betalen
in overeenstemming met de berekeningswijze van de Europese Commissie. Het voorakkoord bevat
ook algemene principes en een eerste aanzet van een mogelijke oplossing voor de netelige Ierse
grenskwestie.
Tijdens de Europese Raad van 14-15 december hebben de Europese staatshoofden en
regeringsleiders voldoende vooruitgang vastgesteld in de eerste fase van de brexitonderhandelingen. De Europese onderhandelaars krijgen daarom toestemming om gesprekken aan
te knopen met het VK over een brexit-transitiefase en de eerste contouren van de toekomstige
relatie tussen de EU en het VK. Verder dient de komende maanden de ordelijke terugtrekking van
het VK uit de EU finaal op punt gesteld te worden in een juridisch bindende tekst. Voor Vlaanderen
is het belangrijk dat na bijna zes maanden onderhandelen gesprekken over een transitiefase en de
contouren van de toekomstige relatie tussen de EU en het VK eindelijk opgestart kunnen worden.
Volgens Vlaanderen moeten deze onderhandelingen leiden tot een handelsvriendelijke brexit en
een verregaande samenwerking tussen de EU en het VK op tal van domeinen.

C. Handel
Van 29 november tot 5 december 2017 vond de 31ste onderhandelingsronde tussen de EU en de
MERCOSUR-landen over een vrijhandelsakkoord plaats. Door de aanwezigheid van alle presidenten
van de MERCOSUR-landen in Buenos Aires tijdens de Ministeriële Conferentie van de
Wereldhandelsorganisatie stond de Europese Commissie onder bijzonder zware druk om de
onderhandelingen af te ronden. Door de (grote) gevoeligheid van een aantal specifieke producten
langs beide kanten, zijn de onderhandelingspartners desalniettemin niet verder gegaan dan
vernieuwen van hun aanbod voor heel wat goederen en diensten. De Europese Commissie hoopt
snel tot een akkoord te komen. Vlaanderen is vragende partij voor dit akkoord omwille van het
economisch potentieel van deze landen en erkent het politieke momentum van deze langlopende
onderhandelingen. Het stelt echter wel kwaliteit voor op snelheid. Eerder identificeerde Vlaanderen
al de noodzaak van een verdere verbetering van het MERCOSUR-marktaanbod zowel voor
goederen als diensten.
Op 8 december 2017 kondigden de EU en Japan het einde aan van de onderhandelingen over de
Economische Partnerschapsovereenkomst. Enkel over investeringsbescherming zal nog verder
onderhandeld worden. De Europese Commissie wil dit akkoord graag in werking zien treden voor
het einde van de huidige regeerperiode van de Europese Commissie (in 2019). Vlaanderen
verwelkomt dit akkoord dat de export van Vlaamse bedrijven naar Japan zal vergemakkelijken,
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onder meer door het verlagen en afschaffen van Japanse invoertarieven en liberalisering van
dienstenhandel. Het akkoord was ook een belangrijk geopolitiek signaal aan de vooravond van de
11de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
De Ministeriële Conferentie van de WTO vond plaats van 10-13 december 2017 in Buenos Aires.
Ondanks maanden van voorbereidingen en onderhandelingen konden de kleine resultaten de reeds
lage verwachtingen niet inlossen. De houding van een aantal grote landen, en in het bijzonder de
VS, maakte vooruitgang moeilijk. Het doel om het multilaterale handelssysteem overeind te
houden, werd behaald. Voor verschillende dossiers waren de resultaten eerder mager. Voor visserij
was het hoogst haalbare het vaststellen van een werkprogramma. Voor landbouw was zelfs een
werkprogramma niet haalbaar. Voor KMO’s namen een aantal WTO-leden het initiatief om een
informele werkgroep op te richten. Andere thema’s, zoals gender, moesten het stellen met een
verklaring van een aantal leden en het moratorium (niet belasten van handel via elektronische
kanalen) op e-commerce werd verlengd. Men is er helaas niet in geslaagd een algemene Ministeriële
Verklaring op te stellen met alle leden.
Ook voor de onderhandelingen tussen de EU en Mexico over de modernisering van hun
vrijhandelsakkoord werd door sommige commentatoren een politiek akkoord verwacht na afloop
van de 6de ronde. Ondanks goede vooruitgang zijn er nog te veel openstaande hoofdstukken
waardoor beide partijen besloten om de onderhandelingen verder te zetten. Mexico heeft met
gelijklopende EU- en NAFTA-onderhandelingen bovendien een goed gevulde agenda. Hoewel
Vlaanderen ook graag snel tot een goed akkoord komt, waarbij kwaliteit moet voorgaan op de
timing, dient toch rekening gehouden te worden met de Mexicaanse presidents-, Kamer- en
Senaatsverkiezingen van 1 juli 2018.
Van 12 tot 15 december 2017 vond de 16de ronde plaats van de onderhandelingen tussen de EU en
China over een investeringsakkoord. Met deze partner is een eerder trage aanpak noodzakelijk.
Toch is de Europese Commissie positief ingesteld over de reeds gemaakte afspraken in deze
onderhandelingen. Zo werd reeds een akkoord gevonden over een belangrijk deel van de definities,
die de basis vormen van het akkoord.
Ten slotte waren er twee dossiers inzake EU-handelsbeleid waar specifieke aandacht naartoe ging.
In de Werkgroep handelsvraagstukken vonden opnieuw besprekingen plaats over het ontwerp van
verordening voor een Europees kader voor de screening van buitenlandse investeringen. Het ging
voornamelijk over een oplijsting van bijkomende informatievragen van de lidstaten over het
Commissievoorstel. Op 5 december 2017 werd een politiek akkoord bereikt tussen de Commissie,
de
Raad
en
het
Europees
Parlement
over
de
modernisering
van
de
handelsbeschermingsinstrumenten van de EU. Hierdoor zal onder meer het onderzoektijdvak voor
de instelling van voorlopige maatregelen worden verkort en het systeem wordt ook transparante
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6. Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie (Telecom en Vervoer)

Sessie Vervoer
Datum
5 december 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister Bellot, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en
België
de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Hoofdpunten van de 1. Wegvervoerpakket: Voortgangsverslag sociale en marktpijler
agenda
2. Wegvervoerpakket: beleidsdebat tolheffingsvoorstellen
3. Raadsconclusies TEN-T en CEF
1.

Wegvervoerpakket: Voortgangsverslag sociale en marktpijler

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 30 mei 2017 publiceerde de Commissie de eerste golf van haar wegvervoerpakket met een
achttal voorstellen om de Europese wegvervoersector schoner, competitiever, eerlijker en
geconnecteerder te maken. Naast twee tolheffingsvoorstellen, waar het volgende punt verder
op in zal gaan, betreffen deze een reeks maatregelen om de implementatie van de interne markt
en de arbeidsvoorwaarden in de wegvervoersector verder te harmoniseren.
De voorstellen in deze sociale en marktpijler betreffen een herziening van de richtlijn rij - en
rusttijden en tachograaf, een herziening van de verordeningen voor toegang tot de markt en
het beroep van vervoerder, een herziening van de richtlijn gehuurde voertuigen en een lex
specialis (bijzondere wetgeving) die de detachering in de transportsector moet regelen.
Op een aantal punten zijn de verschillen tussen de lidstaten nog groot: cabotage (het aantal
ritten dat een vervoerder in een lidstaat mag doen aansluitend aan een internationale rit),
detachering (vanaf wanneer de voorwaarden van het gastland op vlak van minimumloon,
vakantieregeling etc. van toepassing zijn) en de rij- en rusttijden.
Op andere punten is er meer consensus zoals de uitbreiding van de vestigingscriteria voor
toegang tot het beroep tot lichte bedrijfsvoertuigen en de vervroegde invoering van een slimme
tachograaf.
België is voorstander van een uitbreiding van de vestigingscriteria voor lichte
bedrijfsvoertuigen en een vervroegde invoering van de digitale tachograaf. Op vlak van
cabotage en detachering wordt het voorliggend Commissievoorstel niet aanvaard. België gaat
niet akkoord met een verdere liberalisering en versoepeling van de eisen inzake cabotage en
detachering zolang er niet voldoende vooruitgang wordt geboekt op vlak van
arbeidsvoorwaarden. Dit is het standpunt van een negental West Europese landen waaronder
Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Noorwegen. Tot slot
steunt België het voorgestelde verbod op rust in de cabine.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement plant de aanname van de rapporten over de verschillende voorstellen
tegen de zomer van 2018.
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2. Wegvervoerpakket: beleidsdebat tolheffingsvoorstellen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Naast de sociale en marktpijler bevat de eerste golf van het wegvervoerpakket ook twee
tolheffingsvoorstellen namelijk een herziening van de Eurovignetrichtlijn en een herziening van
de EETS-richtlijn (Europese elektronische tolheffingsdienst) m.b.t. interoperabiliteit van
tolsystemen.
In het voorstel van eurovignetrichtlijn wordt voorzien in een uitbreiding van het
toepassingsgebied naar alle voertuigen en bussen en een uitfasering van vignetten voor zowel
zware als lichte voertuigen. Op vlak van internalisering van externe kosten wordt een evolutie
naar een CO2 methodologie voorgesteld en een uitbreiding van de mogelijkheden om congestie
door te rekenen.
In de herziening van de EETS-voorstel betreft het belangrijkste aspect de voorstelling van een
kader voor gegevensuitwisseling bij overtredingen.
Tijdens het debat gaf België aan het principe van vervuiler betaalt te steunen alsook een verdere
internalisering van externe kosten. Op vlak van toepassingsgebied kan een uitbreiding naar 3,5
ton worden aanvaard maar niet naar alle voertuigen. Ook betreffende de opname van de bussen
zijn er nog vragen. Tot slot steunt België ook actief het voorgestelde kader voor
gegevensuitwisseling bij overtredingen dat wordt voorgesteld onder de EETS-richtlijn.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement plant de aanname van de rapporten over de twee voorstellen tegen de
zomer van 2018.
3. Raadsconclusies TEN-T en CEF

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In opvolging van de informele Raad van september te Tallinn over de toekomst van het CEFbeleid (Connecting Europe Facility) en investeringen in infrastructuur werden op de Raad
conclusies aangenomen over dit thema.
De ministers zijn voor een sterke opvolger van het CEF-budget gezien de investeringsnoden in
de transportsector nog steeds hoog zijn. Hierbij moet ook voldoende ruimte voor subsidies
blijven voor modi en projecten die moeilijk via innovatieve financiering kunnen worden
bekostigd zoals spoor- en binnenvaartprojecten.
België ondersteunt de objectieven van deze raadsconclusies en de ambities voor een sterke
opvolger van CEF met voldoende ruimte voor subsidies.
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7. Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
5 december 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester 2018 – Jaarlijkse groeianalyse,
agenda
waarschuwingsmechanismeverslag en aanbevelingen voor
de eurozone – presentatie door de Commissie
1.

Europees Semester 2018

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 22 november publiceerde de Europese Commissie onder andere haar jaarlijkse groeianalyse,
het waarschuwingsmechanismeverslag en haar ontwerpaanbeveling over het economisch
beleid van de eurozone (zie deze link). De publicatie van dit zogenaamde “herfstpakket” vormde
het startschot van het Europees Semester 2018. In dit pakket worden de algemene economische
en sociale prioriteiten voor de Europese Unie uiteengezet en krijgen de lidstaten richtsnoeren
voor het volgend jaar. Het pakket is gebaseerd op de economische herfstvooruitzichten van de
Commissie en bouwt voort op de prioriteiten van voorzitter Juncker in zijn Staat van de Unie
van 2017. Het werd ook geïnspireerd door de onlangs op de sociale top van
Göteborg afgekondigde Europese pijler van sociale rechten.
In de jaarlijkse groeianalyse beveelt de Commissie voor 2018 aan om verder in te zetten op de
drie beleidsprioriteiten die sinds haar aantreden naar voor werden geschoven voor het
economisch en sociaal beleid, met name het verder inzetten op investeringen, het voortzetten
van structurele hervormingen en een verantwoordelijk begrotingsbeleid.
Het waarschuwingsmechanismeverslag vormt het startpunt van de jaarlijkse cyclus van de
macro-economische onevenwichtighedenprocedure uit het Six Pack. Aan de hand van een
knipperlichttabel met macro-economische indicatoren besliste de Commissie om 12 lidstaten
aan een diepgaande evaluatie te onderwerpen. Voor deze lidstaten werden in de vorige
toezichtcyclus onevenwichtigheden geïdentificeerd en is er nu een nieuwe diepgaande
evaluatie nodig om te beoordelen of deze onevenwichtigheden aanhouden dan wel of deze
verholpen werden. Voor België werden in de voorgaande toezichtcyclus geen
onevenwichtigheden geïdentificeerd en ziet de Commissie ook nu geen grote risico’s die een
diepgaande evaluatie in 2018 zouden rechtvaardigen.
Gelet op de sterke onderlinge afhankelijkheid en de mogelijke overloopeffecten tussen de
landen van de eurozone moet het economisch beleid van de lidstaten van de eurozone sterker
bewaakt en gecoördineerd worden. De aanbevelingen voor het economisch beleid van de
eurozone worden sinds enkele jaren in het najaar gepubliceerd in plaats van samen met de
landenspecifieke aanbevelingen in het voorjaar. De Commissie hoopt dat de lidstaten op die
manier beter rekening zullen houden met de gezamenlijke uitdagingen bij het ontwikkelen van
nationaal beleid. De aanbeveling gaat in op:
 de noodzaak om een beleid na te streven dat duurzame en inclusieve groei ondersteunt,
de weerbaarheid van de economie verbetert en bijdraagt tot het convergeren van de
economieën;
 de budgettaire doelstelling om een min of meer neutraal begrotingsbeleid op
geaggregeerd niveau te voeren;
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de noodzaak om op arbeids- en sociaal vlak hervormingen te implementeren die zorgen
voor een kwaliteitsvolle jobcreatie, gelijke kansen op de arbeidsmarkt, faire
arbeidsomstandigheden, sociale bescherming en de ondersteuning van sociale inclusie;
het vervolledigen van de bankenunie, het reduceren van de soms hoge niveaus van nietrenderende leningen en de ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie;
het vervolledigen van de Economische en Monetaire Unie, op basis van de voorstellen
die de Commissie op 6 december zal publiceren.

Tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken lichtte de Commissie de bovengenoemde
documenten toe. Er volgde geen gedachtewisseling, België kwam dus ook niet tussen.
De bovengenoemde documenten zullen in de komende weken in de betrokken comités
besproken worden. In januari zal de Raad Economische en Financiële Zaken aanbevelingen voor
de eurozone goedkeuren en conclusies inzake de jaarlijkse groeianalyse en het
waarschuwingsmechanismeverslag aannemen.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement bespreekt de jaarlijkse groeianalyse en kan op eigen initiatief een
verslag uitbrengen. Het Parlement is verder ook via de economische dialoog bij het Semester
betrokken.
8. Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming
(Sociaal beleid en Gezondheid)

Sessie Sociaal Beleid
Datum
7 december
Plaats
Estland (Tallinn)
Woordvoerder
voor Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester 2018
agenda
2. Herziening richtlijn evenwicht werk-privé
1.

Europees Semester 2018

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming (EPSCO)
van 7 december ging van start met een gedachtewisseling tussen de lidstaten over het
Herfstpakket van het Europees Semester 2018. De jaarlijkse cyclus van het Semester wordt
traditioneel
afgetrapt
met
de
Jaarlijkse
Groeianalyse
en
het
Gezamenlijk
Werkgelegenheidsverslag. De vicevoorzitter van de Commissie bevoegd voor de Euro en Sociale
Dialoog Dombrovskis benadrukte dat de EU de hoogste economische groei kent in 10 jaar tijd
en dat ook de werkgelegenheid sterk stijgt. Structurele hervormingen blijven wel nodig om het
economisch herstel te verzekeren. Want tegelijkertijd neemt de sociale ongelijkheid toe en
moeten er duurzame oplossingen gevonden worden voor de vergrijzing. De sociale pijler is op
dat vlak het kompas van de Europese Commissie. Tot slot benadrukt Commissaris Dombrovskis
dat er geen nieuwe landen zijn met macro-economische onevenwichten. Hij wijst ook op het
feit dat er voor het eerst een sociaal scoreboard is opgenomen in het Gezamenlijk
Werkgelegenheidsverslag 2018.
Commissaris Thyssen stelt vast dat de werkgelegenheid voor het eerst groter is dan voor de
crisis en dat de werkloosheid gemiddeld op het laagste peil ligt sinds 2008. Ze geeft aan dat de
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proclamatie van de Sociale Pijler een extra hefboom is voor het opwaartse convergentieproces
in de EU. De Pijler is het kompas voor een meer sociale en billijke EU. De monitoring van de
Pijler zal gebeuren via het Europees Semester. Voornaamste doelstelling van de pijler is om de
levensomstandigheden van de Europeanen in de praktijk te verbeteren. De Commissie zal
daarom ook blijven investeren in de Jongerengarantie, het bestrijden van langdurige
werkloosheid en het versterken van vaardigheden via de Vaardighedenagenda. Ook het traag
groeiritme van de salarissen baart de Commissaris zorgen, ondanks het feit dat de situatie van
huishoudens verbeterd is. De voorzitter van het Werkgelegenheidscomité (EMCO) verwelkomt
het Herfstpakket, maar geeft aan bedenkingen te hebben bij een aantal indicatoren van het
scorebord. Wel positief is het feit lidstaten erg tevreden zijn over de werking van de comités.
Al mag de analyse van de beleidshervormingen volgens de voorzitter wel wat diepgaander zijn.
De vicevoorzitter van het Sociaal Beschermingscomité (SPC) herhaalt het belang van
kwaliteitsvolle indicatoren voor het scorebord. Ze wijst bovendien op het toegenomen risico
op armoede en sociale uitsluiting ook bij heel wat jongeren.
België komt als eerste lidstaat tussen tijdens de gedachtewisseling. Centraal staat de boodschap
dat de Belgische economie groeit met 1,6 % van het BBP met 115.000 extra jobs voorzien tegen
2019 en een daling van de werkloosheid tot 7,2%. Ondanks de goede economische
vooruitzichten blijven er een aantal uitdagingen zoals het trage groeiritme van de lonen en de
lage arbeidsdeelname van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt. In antwoord op een Europese
aanbeveling heeft België het initiatief genomen om een Nationale Raad van de Product iviteit
op te richten die de loonevolutie zal opvolgen. Minister De Block vroeg ook aandacht voor een
versterkte arbeidsdeelname van laaggeschoolden en personen met migratieachtergrond (niet EU). Tot slot deed de Minister een oproep aan de lidstaten om maatregelen te nemen om het
actief ouder worden te stimuleren met als doel de vergrijzing van onze samenleving aan te
pakken. Tal van lidstaten benadrukten het belang van de integratie van kansengroepen op de
arbeidsmarkt en het versterken van vaardigheden en levenslang leren. Tot slot werd door een
aantal lidstaten ook verwezen naar het belang van de Europa 2020 strategie als hefboom voor
opwaartse sociale convergentie.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) een
ontwerpresolutie aangenomen over het Europees Semester voor de coördinatie van het
economisch beleid. De algemene vaststelling op het vlak van sociale en werkgelegenheidsaspecten
in de jaarlijkse groeianalyse 2018 is dat Europa met een participatiegraad van 72,3% op koers ligt
om de Europa 2020 doelstelling van 75% te behalen. De resolutie wijst eveneens op een aantal
knelpunten: de hoge jeugdwerkloosheid (16,6%), de impact van de vergrijzing op
socialezekerheidsstelsels, het gebrek aan digitale basisvaardigheden bij de Europese bevolking, de
structurele achterstand van bepaalde groepen en de grote regionale verschillen op het vlak van
armoede en sociale uitsluiting. Het ontwerpverslag werd opgemaakt door rapporteur Krzysztof
Hetman en is integraal raadpleegbaar via deze link.
2. Herziening richtlijn evenwicht werk-privé

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Een tweede belangrijk dossier op de agenda was de herziening van de richtlijn evenwicht werkprivé. De ambitie van het Ests voorzitterschap was om te komen tot een algemene oriëntatie.
Uiteindelijk is er slechts een voortgangsverslag goedgekeurd. Belangrijk knelpunt voor veel
lidstaten blijft het voorstel van de Commissie om de compensatie voor verloven te verhogen
naar het niveau van ziekte-uitkeringen. In een poging om een compromis te vinden, lanceerde
het Ests voorzitterschap het idee om een loonplafond te introduceren. Lidstaten zouden in dat
scenario grote vrijheid krijgen om zelf de hoogte te bepalen van de compensatie. Er was echter
onduidelijkheid over hoe dat voorstel in de praktijk zou werken. He el wat lidstaten (Frankrijk,
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Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken) vinden nog steeds dat het Ests voorstel niet
voldoende tegemoetkomt aan hun bekommernissen en vragen om een schrapping van artikel
8 over een adequaat inkomen. Deze lidstaten verdedigen de stelling dat het aan de lidstaten en
nationale sociale partners is om het niveau van compensaties te bepalen.
België heeft in de raadswerkgroepen altijd verdedigd dat het principieel achter de doelstelling
van de herziening van de richtlijn staat, namelijk een verhoogde arbeidsdeelname van vrouwen,
en vindt daarom een schrapping van artikel 8 te vergaand. Wat artikel 6 over het zorgverlof
betreft heeft België aangegeven in grote lijnen achter het voorstel van het voorzitterschap te
staan. Dat voorstel houdt vast aan een zorgverlof van 5 dagen met inbegrip van compensatie,
maar laat het aan de lidstaten over om de hoogte van de compensatie te bepalen. Vlaanderen
heeft steeds gepleit voor een schrapping van een verwijzing naar compensaties op het vlak van
zorgverlof. Op dat vlak wijkt het Vlaams standpunt af van de Belgische visie. België heeft wel
steeds aangegeven dat een verlof gebaseerd op dagen haaks staat op onze verlofstelsels die
gebaseerd zijn op het principe van anciënniteit.
België maakt voorbehoud bij het bewuste artikel 8 over een adequaat inkomen. België vindt
ook dat er geen bijkomende budgettaire verplichtingen mogen voortvloeien uit de herziening
van de richtlijn. Op 15 januari zullen de onderhandelingen opnieuw starten in de
raadswerkgroepen onder leiding van het Bulgaars Voorzitterschap.
9. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
11 en 12 december 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Denis Ducarme, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
België
Landbouw en Maatschappelijke integratie
Hoofdpunten van de 1. Mededeling van de Commissie over de Toekomst van Voedsel
agenda
en Landbouw
1.

Mededeling van de Commissie over de Toekomst van Voedsel en Landbouw

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Katainen stelde de krijtlijnen voor van de mededeling
over de Toekomst van Voedsel en Landbouw. Hiermee gaf de Commissie het startschot van het
beleidsproces om tot een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te komen in de
periode na 2020. De mededeling werd door de lidstaten vrij goed onthaald, al hadden de meeste
natuurlijk nog bezorgdheden. Ook riep de mededeling door zijn vaagheid vragen op bij
meerdere delegaties. De delegaties stonden voornamelijk stil bij volgende elementen uit de
mededeling:


Het nieuwe beheermodel met meer subsidiariteit voor de lidstaten via de opmaak van
strategische plannen voor beide pijlers van het GLB werd verwelkomd. België vond het
een goed idee om de ‘one size fits all’ aanpak te verlaten gezien de verschillende
uitdagingen waarmee landbouwers in de EU te maken krijgen. Veel lidstaten, waaronder
België, vreesden echter voor een hernationalisering van het GLB. Een andere bedreiging
is de toegenomen administratieve last, terwijl net vereenvoudiging aan de orde is bij
het huidige, complexe GLB. België wou weten of er ook regionale plannen kunnen
opgemaakt worden.

16








Het behoud van de directe betalingen was een strategisch element voor meerd ere
ministers. Samen met andere lidstaten prees België het voornemen om directe
betalingen te beperken tot de actieve landbouwer.
Een derde element waren de ambities op vlak van milieu en klimaat. Sommigen vonden
het positief om de lat hoger te leggen. België ondersteunde de flexibiliteit in het halen
van de doelstellingen.
Het feit dat er nergens een verwijzing was naar het budget werd door veel landen,
waaronder België, vermeldt als lacune. Zonder financiële toewijzing is het moeilijk om
de reikwijdte van de voorstellen te kunnen inschatten.
Een ander element dat ontbrak volgens lidstaten was het risicobeheer. Dit staat vermeld
in de tekst, maar wordt niet voldoende benadrukt, zo vonden een aantal lidstaten. België
voegde toe dat het zaak wordt om de instrumenten aantrekkelijker te maken, maar
tegelijkertijd toch het budget onder controle te houden.
België zag verder nog te weinig aandacht voor producentenorganisaties en stelde voor
om de regeling voor de sector groenten en fruit uit te breiden naar andere sectoren.
België vond ook dat de verbetering van de positie van de landbouwers en de
aanbevelingen van de Task Force voor de Landbouwmarkten te summier waren vermeld.
Tot slot lanceerde België het idee om de problemen te erkennen die landbouw
ondervindt in randstedelijke gebieden.

Katainen bevestigde dat er inderdaad veel open vragen zijn die later moeten beantwoord
worden. Deze mededeling had de bedoeling om de discussie op te starten voor er wetgevende
voorstellen komen. Hij drukte lidstaten op het hart het gezamenlijke karakter van het GLB te
willen behouden. Of dit nieuw systeem zorgt voor vereenvoudiging, hangt af van lidstaten en
hoe ze het GLB uitvoeren. Aan België bevestigde hij dat regionale kwesties in rekening kunnen
gebracht worden.

Sessie Visserij
Datum
11-12 december 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en
België
Landbouw)
Hoofdpunten van de 1. Vaststelling vangstmogelijkheden in Atlantische Oceaan en
agenda
de Noordzee voor 2018
2. Stakeholderconferentie over het Europees Fonds voor
maritieme zaken en visserij en de toekomst ervan: "Beyond
2020: Supporting Europe's coastal communities”(Tallinn, 1213 oktober 2017)
3. Uitvoering van de aanlandingsverplichting, risico op
knelsoorten in januari 2019
4. Resultaat van de conferentie “Our Ocean 2017” (Malta, 5-6
oktober 2017)
1.

Vaststelling vangstmogelijkheden in Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2018

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Er werd op woensdagochtend een unaniem akkoord bereikt, enkel Letland onthield zich.
België/Vlaanderen slaagde erin om alle prioriteiten binnen te halen. Hierbij is het ook belangrijk
om te noteren dat vele tongbestanden – de belangrijkste doelsoort van de Vlaamse vloot – zich al
op het niveau van de Maximale Duurzame Opbrengst bevinden.
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2. Stakeholderconferentie over het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de
toekomst ervan: "Beyond 2020: Supporting Europe's coastal communities”(Tallinn, 12-13
oktober 2017) (divers punt)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens deze conferentie was er een gedachtewisseling over de toekomst van de financiële
ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en het Maritiem Beleid. Bij de interventies
van de lidstaten kwam vooral de vraag naar minder bureaucratie en een resultaatsgerichtere
aanpak.
België/Vlaanderen wees in haar interventie erop dat het huidige fonds onvoldoende
mogelijkheden gaf om volop in te zetten op een duurzame transitie. Zo houdt de huidige EUregelgeving geen rekening met de Vlaamse situatie wat betreft de verjonging van de visserijsector.
3. Uitvoering van de aanlandingsverplichting, risico op knelsoorten in januari 2019 (divers
punt)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Als voorzitter van de lidstatengroep voor de noordwestelijke wateren nam de Spaanse delegatie
het initiatief om de problematiek van de knelpuntsoorten opnieuw aan te kaarten. Deze soorten
kunnen er immers voor zorgen dat de visserij begin 2019 – wanneer de volledige
aanlandingsverplichting in voege is – moet gesloten worden.
Positief resultaat voor Vlaanderen is alvast dat de Commissie akkoord ging om een verklaring op
te nemen waarin ze samen met de lidstaten wil bekijken of er alternatieve
instandhoudingsmaatregelen
kunnen
genomen
worden
voor
enkele
belangrijke
“verstikkingssoorten” voor de Vlaamse vloot.
4. Resultaat van de conferentie “Our Ocean 2017” (Malta, 5-6 oktober 2017)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Vella gaf feedback over deze succesvolle internationale conferentie, die door de EU
was georganiseerd.
Geen interventie door België/Vlaanderen.
10. Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie

Sessie Energie
Datum
18 december 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Marie-Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en
Duurzame Ontwikkeling
Hoofdpunten van de 1. Voorstel voor herziening van de richtlijn hernieuwbare
agenda
energie
2. Voorstel voor verordening over de governance van de
Energie Unie
3. Voorstel voor herziening van de richtlijn over de
elektriciteitsmarkt
4. Voorstel voor herziening van de verordening over de
elektriciteitsmarkt
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1.

Herziening van de richtlijn hernieuwbare energie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad bepaalde een ‘Algemene Oriëntatie’ over het voorstel voor de herziening van de richtlijn
hernieuwbare energie.
De EU heeft als doelstelling om uiterlijk in 2030 te komen tot een streefcijfer van ten minste 27%
hernieuwbare energie in het totale energieverbruik. De algemene benadering over de herziening
van de richtlijn bevestigt dit bindende streefcijfer dat spoort met de richtsnoeren van de Europese
Raad van oktober 2014. De herziening van de richtlijn voorziet in het kader en instrumenten om
dat doel te bereiken. Volgens de Commissie, Denemarken en Portugal zou die 27%- doelstelling
voor hernieuwbare energie kunnen verhoogd worden omdat de kostprijs van een aantal
technologieën de voorbije jaren sneller is gedaald dan een aantal jaren geleden verwacht werd.
In tegenstelling tot de 20%-doelstelling voor hernieuwbare in 2020 zijn er voor 2030 geen
bindende nationale doelstellingen voor hernieuwbare energie. De lidstaten zullen zelf hun
nationale 2030-doelstelling voor hernieuwbare energie bepalen in de nationale geïntegreerde
klimaat-energieplannen krachtens de ‘governance verordening’, waarover in de Raad Energie van
18 december 2017 ook een ‘algemene oriëntatie’ werd bereikt.
De nieuwe wetgeving heeft ook betrekking op bio-energie en de duurzaamheidscriteria waaraan
moet voldaan worden en op het aandeel van hernieuwbare energie in de sectoren vervoer,
elektriciteit en verwarming en koeling. Er zijn nu ook duurzaamheidscriteria voor vaste en
gasvormige biomassa die gebruikt wordt om energie op te wekken.
Er zijn ook bepalingen om vergunningverlening voor installaties voor hernieuwbare energie te
bespoedigen. De herziene richtlijn biedt ook meer zeggenschap en daadkracht voor consumenten.
De consumenten zullen profiteren van vereenvoudigde procedures voor kleinschalige installaties,
en de rechten en plichten van "consumenten van zelfgeproduceerde hernieuwbare energie", alsook
van gemeenschappen voor hernieuwbare energie, zijn nu duidelijk omschreven.
De voorbije maanden was de door de Commissie in art. 5 van de richtlijn voorgestelde verplichte
opening van de nationale steunmechanismen voor installaties voor elektriciteitsproductie in
andere lidstaten een belangrijk discussiepunt. Maar het compromisvoorstel van het
voorzitterschap om dergelijke opening van de steunmechanismen optioneel te maken, werd breed
gesteund en was niet echt een discussiepunt meer op de Raad Energie.
Steunmechanismen voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (art. 4) zullen het principe
van technologieneutraliteit moeten respecteren maar zullen daar om bepaalde redenen kunnen
van afwijken.
België pleitte samen met Nederland en Oostenrijk voor een solide systeem van garanties van
oorsprong met verplicht verbruik van ‘garanties van oorsprong’ (art. 19.8) voor leveranciers om het
hernieuwbaar karakter van hernieuwbare elektriciteit aan te duiden, maar dit werd niet
weerhouden in de algemene oriëntatie.
Wijziging van steunmechanismen mogen volgens art. 6 niet retroactief gewijzigd worden om het
investeerdersvertrouwen niet in gevaar te brengen. Daarom is het volgens België aangewezen in
art. 19.2 toe te voegen dat de vereiste om bij de bepaling van steunniveaus rekening te houden
met de waarde van garanties van oorsprong, enkel geldt voor nieuwe installaties. Geen enkele
andere lidstaat steunde dit en dit werd ook niet weerhouden in de algemene benadering.

19

De door de Commissie voorgestelde jaarlijkse verhoging ten belope van 1% van het aandeel van
hernieuwbare energie in warmte en koeling (art. 23) was wel nog een discussiepunt op de Raad
Energie. Een aantal lidstaten wensten een meer ambitieus geformuleerde verplichting aan de
lidstaten op te leggen (Denemarken, Zweden, Luxemburg), maar conform de visie van een
meerderheid van de lidstaten werd het compromisvoorstel behouden om de lidstaten te
verplichten om maatregelen te nemen om een indicatief streefcijfer van 1% jaarlijkse stijging van
het aandeel van hernieuwbare energie voor warmte en koeling te realiseren, waarbij van dit
streefcijfer kan afgeweken worden op basis van een kosten-batenanalyse die moet opgenomen
worden in het geïntegreerd klimaat-energieplan.
Het belangrijkste discussiepunt betrof de voorstellen in verband met het aandeel van
hernieuwbare energie in transport (art. 25). Het laatste compromisvoorstel van het voorzitterschap
verhoogde de nationale 2030 doelstelling voor hernieuwbare energie in transport van 12% tot 14%.
Heel wat lidstaten (waaronder België) vonden deze doelstelling te hoog, maar een aantal andere
lidstaten (Finland, Italië, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Zweden) wilden deze doelstelling
verhogen tot 15%. In de algemene benadering werd een 2030-doelstelling voor hernieuwbare
energie in transport van 14% weerhouden, maar er werd op vraag van een aantal lidstaten (Kroatië,
Ierland, Spanje, Slovenië, Letland, Polen en Roemenië) ook een ‘x2 multiplicator’ (verdubbeling)
toegevoegd voor hernieuwbaar energie gebruikt in spoorwegvervoer, wat het realiseren van de
verhoogde doelstelling gemakkelijker maakt. De ‘x 5 multiplicator’ voor hernieuwbare elektriciteit
in wegtransport werd behouden. Ook de beperking tot 7% van het % aandeel van biobrandstoffen
op basis van landbouwgewassen werd behouden, hoewel enkele lidstaten (Nederland, Luxemburg)
pleitten voor een strengere aanpak.
Wat transport betreft was er ook discussie over een 2030-subdoelstelling voor geavanceerde
transportbiobrandstoffen (op basis van residuen en afval zoals gespecifieerd in bijlage IX). Een
aantal lidstaten (waaronder België, Nederland, Slowakije en Zweden) pleitten ervoor om de
bijdrage van deze geavanceerde biobrandstoffen tot de doelstelling niet langer dubbel te tellen. Er
was ook discussie over het ambitieniveau waarbij een aantal lidstaten (Finland, Zweden en
Oostenrijk) pleitten voor een meer ambitieuze aanpak terwijl een andere groep lidstaten (Tsjechië,
Luxemburg, Hongarije, Italië, Griekenland, Polen en Roemenië) de voorgestelde doelstelling niet
realistisch of te duur vonden en deze subdoelstelling wilden verlagen of indicatief maken. Het
compromisvoorstel van het voorzitterschap (3% 2030 doelstelling voor geavanceerde
biobrandstoffen in transport, maar met mogelijkheid tot dubbeltelling) werd niet gewijzigd.
België vroeg tot slot een verduidelijking van art. 25.3 om bij de bepaling van het hernieuwbaar
deel van transportbrandstoffen van niet-biologische oorsprong (zoals waterstof) bij elektriciteit
geleverd via het net gebruik te kunnen maken van garanties van oorsprong en ‘power purchase
agreements’. Er was geen steun voor dit punt dat niet werd weerhouden in de algemene
benadering en de methode om het hernieuwbaar aandeel in dergelijke transportbrandstoffen te
bepalen zal bepaald worden door uitvoeringshandelingen.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement zal in principe een standpunt over de herziening van deze richtlijn
bepalen op 17 januari 2018 waarna de onderhandelingen (trilogen) kunnen starten over de
definitieve tekst van de richtlijn.
2. Voorstel voor een verordening over de ‘governance’ van de Energie-unie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Ook over het voorstel van verordening over de governance van de Energie-unie, werd op de Raad
Energie van 18 december een algemene oriëntatie bereikt.
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Het voorstel, zoals geamendeerd in de algemene oriëntatie, houdt onder andere in dat de lidstaten
eind 2018 een ontwerp van nationaal geïntegreerd energie-klimaat beleidsplan bij de Commissie
moeten indienen met 2030-beleidsdoelstellingen voor elk van de vijf dimensies
(bevoorradingszekerheid, interne markt, energie-efficiëntie, een koolstofarm energiesysteem en
competitiviteit en innovatie) van de Energie Unie. Op sommige buurlanden kan het ontwerpplan
een impact hebben op energievlak. Met deze moet het ontwerpplan besproken worden.
Na het in overweging nemen van aanbevelingen van de Commissie en van commentaren van
andere lidstaten moet dan eind 2019 een definitief plan ingediend worden bij de Commissie.
Om de twee jaar zullen de lidstaten dan aan de Commissie moeten rapporteren over de
vooruitgang in de implementering van het plan. Het plan en de rapporteringen zullen een veelheid
aan bestaande plannen en rapporteringen betreffende klimaat- en energiebeleid integreren en
‘stroomlijnen’.
De Commissie zal jaarlijks verslag uitbrengen van de gezamenlijke vooruitgang op EU-niveau
betreffende de realisering van de doelstellingen in de zogenaamde ‘State of the Energy Union’.
In het geïntegreerde plan moeten de lidstaten ook aangeven hoe ze door nationale doelstellingen
zullen bijdragen tot de Europese 2030-doelstellingen voor hernieuwbare energie (27%) en energieefficiëntie (30%).
De verordening over bestuur bepaalt wat zal gebeuren indien de gezamenlijke inspanning van de
lidstaten niet zou leiden tot de realisering van deze Europese doelstellingen. Dit kan het gevolg
zijn van te lage geplande nationale bijdragen of van onvoldoende verwezenlijking ervan.
Wat hernieuwbare energie betreft zijn in de algemene oriëntatie objectieve criteria opgenomen
om het door de lidstaten voorgestelde ambitieniveau te evalueren indien de optelsom van de
nationale bijdragen niet zou leiden tot de realisering van de 27% doelstelling in 2030. België,
Nederland en het VK pleitten ervoor om vooral rekening te houden met het criterium
kosteneffectiviteit. De Commissie kan indien nodig niet-kwantitatieve en niet-bindende
aanbevelingen doen voor een verhoging van de bijdragen van de lidstaten. Indien in een lidstaat
het aandeel hernieuwbare energie zakt onder het niveau van de bindend nationale doelstelling
voor 2020, moeten binnen één jaar bijkomende maatregelen genomen worden om het tekort aan
te vullen binnen de twee jaar. Er werden ook drie benchmarks in de vorm van percentages van de
te in 2030 te realiseren doelstellingen vastgelegd om te verzekeren dat deze gerealiseerd worden.
Die benchmarks zijn 24% in 2023, 40% in 2025 en 60% in 2027, en zijn toepasselijk op het niveau
van de lidstaten en van de EU.
Op vraag van onder andere Spanje en Portugal is nu ook de opvolging van de realisering van de
doelstellingen betreffende de interconnecties tussen de nationale energienetwerken meer
uitgewerkt.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement zal in principe een standpunt over de herziening van deze verordening
bepalen op 17 januari 2018 waarna de onderhandelingen (trilogen) tussen Raad en Europees
Parlement kunnen starten over de definitieve tekst van de richtlijn.
3. Voorstel voor herziening van de richtlijn met betrekking tot de interne elektriciteitsmarkt

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het voorstel beperkt de regulering van energieprijzen om de concurrentie te bevorderen.
Elektriciteitsleveranciers zullen een contract met een ‘dynamische’ elektriciteitsprijs kunnen
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aanbieden waarbij de prijs zal afhangen van de marktprijs op het ogenblik van levering. Dergelijke
contracten gecombineerd met ‘slimme meters’ zullen de consument in staat stellen een actievere
rol te vervullen op de energiemarkt. Er wordt een kader vastgesteld voor de deelname van
‘energiegemeenschappen’ aan de energiemarkt. Er worden ook regels bepaald voor het beheer van
energieopslagfaciliteiten door transmissie- en distrbutienetbeheerders. Marktdeelnemers uit derde
landen die opereren binnen het Europese elektriciteitsnetwerk zullen moeten voldoen aan alle
relevante EU en nationale wetgeving, met inbegrip van deze rond veiligheid en milieu.
Tijdens de Raad Energie was er nog discussie over de mogelijkheden voor lidstaten om
energieprijzen te reguleren. De Commissie had voorgesteld prijsregulering af te schaffen om de
concurrentie en investeringen te bevorderen. Er werd een compromis bereikt dat inhoudt dat de
lidstaten prijzen tijdelijk zullen kunnen reguleren om bijstand te bieden aan energiearme of
kwetsbare huishoudelijke afnemers indien daarbij de werking van de groothandelsmarkt niet
verstoord wordt door kruissubsidiëring en discriminatie van marktdeelnemers. België pleitte voor
een compromis dat het behoud van sociale tarieven mogelijk maakt.

Link met het Europees Parlement

Er werd in de Raad Energie van 18/12/2017 een algemene oriëntatie over het standpunt (‘algemene
benadering’) bepaald.
Na standpuntbepaling in het Europese Parlement kunnen de
onderhandelingen (trilogen) starten over de definitieve tekst.
4. Voorstel voor herziening van de verordening over de interne elektriciteitsmarkt

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In dit voorstel worden nieuwe regels ingevoerd met passende voorwaarden voor de handel in
elektriciteit binnen verschillende tijdsbestekken. De beginselen voor de vaststelling van ‘biedzones’
(een geografisch gebied waarbinnen uniforme groothandelsprijzen gelden en waarbinnen
elektriciteit kan verhandeld worden zonder rekening te houden met netwerkbeperkingen)
waarbinnen elektriciteit kan worden verhandeld worden verduidelijkt en lidstaten zullen een
bepaald referentieniveau voor maximale interconnectiecapaciteitsbenutting aan de grenzen
moeten eerbiedigen en zullen bij het niet respecteren daarvan corrigerende maatregelen moeten
nemen of de biedzones opnieuw moeten indelen. België pleitte samen met Nederland voor een
verstrenging van deze vereisten (deadline in 2020 en schrapping van zoveel mogelijk
uitzonderingen) om over voldoende interconnectiecapaciteit te kunnen beschikken voor
elektriciteitsbevoorrading. Duitsland daarentegen wilde deze bepalingen zoveel mogelijk
afzwakken.
Er worden ook principes bepaald voor de inzet van capaciteitsmechanismen, waarbij onder andere
nieuwe installaties na 2025 enkel zullen mogen deelnemen indien de CO2-emissies bepaalde
grenzen niet overschrijden. België pleitte in verband hiermee voor een voldoende ambitieus kader
mits de methode om de emissies te bepalen verduidelijkt wordt. Er wordt ook een Europese
beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen ingevoerd die naast nationale beoordelingen
zal gebruikt worden als basis voor de inzet van capaciteitsmechanismen.
De rol van veiligheidscoördinatoren voor meer regionale samenwerking tussen lidstaten wordt
versterkt en er wordt een Europese entiteit voor distributienetbeheerders gecreëerd. Het belang
van het distributieniveau in de elektriciteitsmarkt neemt immers toe omdat er steeds meer
kleinschalige en gedecentraliseerde productie is die in het distributienet wordt geïnjecteerd.
België, Slovenië, Tsjechië, Nederland, Slovakije, Luxemburg, Hongarije en Frankrijk stemden tegen
de voorgestelde algemene oriëntatie, maar behaalden geen blokkeringsminderheid zodat over het
voorstel in de Raad Energie van 18 december toch een algemene oriëntatie werd bepaald. België
legde met Tsjechië een gezamenlijke verklaring af waarin gewezen wordt op het gebrek aan
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ambitie betreffende de ‘biedzones’ (deadline eind 2025 en vereiste voor beschikbare capaciteit van
interconnectoren van 75%).

Link met het Europees Parlement

Na standpuntbepaling in het Europese Parlement kunnen de onderhandelingen (trilogen) starten
over de definitieve tekst.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 december 2017 werden 6 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM(2017)0824
Naam: versterking van de
begrotingsverantwoordelijkhei
d en de begrotingskoers op
middellange termijn in de
lidstaten
Voorstel: COM(2017)0797
Naam: transparante en
voorspelbare
arbeidsvoorwaarden in de EU
Voorstel: COM(2017)0792
Naam: toepassingsdatum van
omzettingsmaatregelen van de
lidstaten
Voorstel: COM(2017)0791
Naam: bedrijfseconomisch
toezicht op
beleggingsondernemingen

1

Inhoud
Bevoegdheid1
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van bepalingen ter versterking van Wordt bekeken
de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de
lidstaten

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Federale
transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU
bevoegdheid

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging Federale
Richtlijn (EU) 2016/97 wat betreft de toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van bevoegdheid
de lidstaten
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Federale
bedrijfseconomisch toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen bevoegdheid
2013/36/EU en 2014/65/EU

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of het voorstel van richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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Voorstel: COM(2017)0783
Naam: gemeenschappelijke
stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde wat
betreft de verplichting tot
inachtneming van een
ondergrens voor het normale
tarief
Voorstel: COM(2017)0742
Naam: communautaire
maatregelen voor de
bestrijding van de ziekte van
Newcastle

2.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende Federale
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bevoegdheid
verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn 92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bevoegdheid
bestrijding van de ziekte van Newcastle

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 december 2017 werden 4 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2017/2397
Naam: erkenning van
beroepskwalificaties in de
binnenvaart

2
3

Inhoud
Termijn2 Bevoegdheid3
Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 17-01-2022 Beleidsdomein
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking
Mobiliteit
en
van de Richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad
Openbare
Werken

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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RL: (EU) 2017/2398
Naam: bescherming van
werknemers tegen de
blootstelling aan
carcinogene of mutagene
agentia op het werk
RL: (EU) 2017/2399
Naam: rang van ongedekte
schuldinstrumenten in de
insolventierangorde
RL: (EU) 2017/2455
Naam: bepaalde btwverplichtingen voor
diensten en
afstandsverkopen van
goederen

3.

Richtlijn (EU) 2017/2398 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 17-01-2020 Federale
tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers
bevoegdheid
tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 29-12-2018 Federale
tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte
bevoegdheid
schuldinstrumenten in de insolventierangorde
Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn
2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor
diensten en afstandsverkopen van goederen

31-12-2018

Federale
bevoegdheid

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
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Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord. Het scorebord van de Europese
Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de 28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams
scorebord interne markt” samengesteld.
A.

Vlaams scorebord van december 20174

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 9 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 5 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
4

Het Vlaams scorebord van december 2017 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2017.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2017 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2017.
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Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51682 en MNE
(2017) 51684.
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 wordt omgezet door het ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van
bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de
minimumeisen voor dat onderzoek. Het ministerieel besluit werd op 15 juni 2017 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 53212.

RL: (EU) 2015/1513

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging 10-09-2017
Naam: kwaliteit van benzine & van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van
bevordering van het gebruik van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
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 door de Gewesten voor de vloeibare biomassa gebruikt voor opwekking
van elektriciteit. De aanpassing van de bijmengingsverplichtingen voor biobrandstoffen zal gebeuren
door de federale overheid.
De richtlijn wordt in Vlaanderen omgezet door een aanpassing van het energiebesluit. Het besluit
van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat
betreft technische wijzigingen van de certificatentoekenning en de invoering van
biomassacertificatie, van duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van ILUC28

voorwaarden werd op 21 juni 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 29 juni 2017
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017)
53502.
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 wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
Beleidsdomein(en): Omgeving
van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en
levering van water, bestemd voor menselijke consumptie. Het besluit werd op 11 oktober 2017
Minister(s): Schauvliege
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 17 oktober 2017 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 55869. De concordantietabellen werden
op 30 november 2017 bijkomend aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan
de Europese Commissie: MNE (2017) 56616.
RL: 2014/61/EU

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

De richtlijn wordt omgezet door het decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor
Minister(s): Homans, Weyts, de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse
decreten. Het decreet werd op 14 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16
Tommelein, Gatz, Schauvliege
november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie, samen met het KLIP-decreet en het GIPODdecreet dat ook enkele artikelen van deze richtlijn omzetten én een concordantietabel. Op 30
november 2017 en op 11 december 2017 werden nog vijf stukken regelgeving die artikelen van deze
richtlijn omzetten aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 56535, MNE (2017) 56536, MNE (2017) 56537, MNE (2017) 56539, MNE (2017) 56362,
MNE (2017) 55638, MNE (2017) 55639, MNE (2017) 55640, MNE (2017) 56831 en MNE (2017) 56832.
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Er werd tevens een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor breedband opgemaakt. Het
besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake breedband werd op 11 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25
augustus 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 54686.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie
die geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot
infrastructuur, maar ook bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de
civiele werken en de toegang tot de fysieke binnenhuisinfrastructuur. Het samenwerkingsakkoord
werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurd, het samenwerkingsakkoord werd op 14
juli 2017 ondertekend. Het instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord werd op 19 december
2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Commissie: MNE (2017) 56965.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/719

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

Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. Dit
besluit werd op 17 november 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De overige
artikelen worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis
van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
30

voldoen. Dit besluit werd op 1 december 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met
oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State werd ontvangen.
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 richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke
Beleidsdomein(en): MOW
technische controle van voertuigen en hun aanhangwagens. De omzetting wordt voorbereid door
de administratie.
Minister(s): Weyts
RL: 2014/47/EU

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
Naam: technische controle langs technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
de weg van bedrijfsvoertuigen
Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en
Beleidsdomein(en): MOW
een koninklijk besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van
Minister(s): Weyts
CENTREX (federale politie), en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft
de ladingzekering, werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 november 2017. Het
koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering.
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg is in opmaak.
RL: (EU) 2016/2309

Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de 30-06-2017
Naam: vervoer van gevaarlijke wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
goederen over land
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Beleidsdomein(en): MOW
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
Minister(s): Weyts
de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 18 december 2017
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 20 december 2017 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017) 57022.
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Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 15
december 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag
aan de adviesraden en aan de Raad van State.
B.

Vlaams scorebord van juni 20185

Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 3 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is, en waarvan
Vlaanderen er al 2 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/2109

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 31-12-2017
Naam: nieuwe soorten en de 66/401/EEG van de Raad teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium ×
boucheanum Kunth op te nemen
botanische naam van de soort
De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
Lolium × boucheanum Kunth
van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de
Beleidsdomein(en): LV
keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe soorten en de botanische
Minister(s): Schauvliege
naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth en door het ministerieel besluit tot wijziging van
de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 205 houdende de reglementering
van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe
soorten en de botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth. Het besluit van de
Vlaamse Regering werd op 4 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 6 oktober
2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017)
55699. Het ministerieel besluit werd op 13 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie.
5

Het Vlaams scorebord van juni 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2018. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2018.
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Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 56337. De concordantietabellen werden
op 30 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 56611 en MNE (217) 56618.
RL: (EU) 2015/2193

Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de 19-12-2017
Naam: beperking van de emissies beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote
van bepaalde verontreinigende stookinstallaties
stoffen in de lucht door De richtlijn zal worden omgezet door besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
middelgrote stookinstallaties
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2 van titel III van het VLAREM van
Beleidsdomein(en): Omgeving
16 mei 2014. Het besluit werd op 11 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19
Minister(s): Schauvliege
december 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie, samen met 4 stukken bestaande
regelgeving. Referenties notificaties aan de Commissie: MNE (2017) 56939, MNE (2017) 56940, MNE (2017)
56941, MNE (2017) 56943 en MNE (2017) 56945.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2017/2054

Richtlijn (EU) 2017/2054 van de Commissie van 8 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 28-02-2018
Naam:
lijst
van 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde
defensiegerelateerde producten producten
Beleidsdomein(en):
internationaal Vlaanderen
Minister(s): Bourgeois
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C.

Vlaams scorebord van december 20186

Het Vlaams scorebord van december 2018 omvat 3 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/2284

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
Naam: vermindering van de de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging 01-07-2018
nationale emissies van bepaalde van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
luchtverontreinigende stoffen
De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn
wordt gesteld dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
Beleidsdomein(en): Omgeving
doen treden tegen 15/02/2017 om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de
Minister(s): Schauvliege
lidstaten hun nationale emissie-inventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde
nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve
inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van toepassing in artikel
8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te
zijn met de rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet
door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid, de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht
op emissies in de lucht en op de structurering van de gegevens BS en het decreet tot wijziging van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten. Beide akten
werden op 19 mei 2017 en op 29 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676, MNE (2017) 52678 en MNE (2017) 52769.
6

Het Vlaams scorebord van december 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2018.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2018.
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De andere artikelen van de richtlijn zullen worden omgezet door besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2
van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014. Het besluit werd op 11 december 2017 gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad.
RL: (EU) 2016/2102

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de 23-09-2018
Naam: toegankelijkheid van toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
websites en mobiele applicaties De richtlijn wordt omgezet door het Vlaams bestuursdecreet. Het ontwerp van decreet werd op 22
van overheidsinstanties
december 2017 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog
op adviesaanvraag aan de adviesraden.
Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans
RL: (EU) 2016/1629

Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot 07-10-2018
Naam: technische voorschriften vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn
2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG
voor binnenschepen
De omzetting is in voorbereiding.
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

35

2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 4 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te worden omgezet
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

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

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Crevits,
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders voor
meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden
gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is
in voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van
toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
diensten (1), onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door
arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat
betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
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gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016)
55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet betreffende het volwassenonderwijs,
het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823.
Voor wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de
Kinderbijslag aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE
(2017) 50549.
RL: 2014/66/EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen in Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
het kader van een overplaatsing federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
binnen een onderneming
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
Beleidsdomein(en): WSE, OV, toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
WVG, KB
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
Minister(s): Muyters, Crevits,
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel
Vandeurzen, Homans
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor onderdanen van derde
landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming voor meer dan 90 dagen;
voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de
federale overheid.
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Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is
in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen
(2) en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen
en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en certificaten, werden het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van de
gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op
25 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012. Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere
beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties op 9 juni 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een
samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de
Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat betreft punt (3) werden
het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en
het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer
evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
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RL: (EU) 2016/801

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

OV, sociale zekerheid zoals omschreven in Verordening 883/2004 en dus de gezinsbijslagen
(kinderbijslag), (4) toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek
Minister(s): Muyters, Crevits, beschikbare goederen en diensten, waaronder procedures voor het verkrijgen van huisvesting
Gatz, Muyters, Vandeurzen en overeenkomstig het nationale recht en (5) door arbeidsbureaus verleende adviesdiensten; voor
bepaalde van deze ‘gelijke rechten’ mag de lidstaat beperkingen stellen (neergelegd in de richtlijn).
Homans
Voor wat betreft punt 2, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot
gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties op 8 juni 2017 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53003. Voor
wat betreft punt 3 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de
Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat
betreft punt 4 werd het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 23 augustus 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Commissie: MNE (2016) 55349.
RL: (EU) 2017/541
Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG

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

08-09-2018

Minister(s): Vandeurzen
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De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor artikelen 24, 2°, 3° en 6° en 26 van de richtlijn over
bijstand, steun en rechten van slachtoffers van terrorisme. Deze artikelen zijn reeds omgezet in
de Vlaamse regelgeving en zullen aangemeld worden bij de Europese Commissie.

40

4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in december 2017 nog maatregelen te nemen in 11 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
7 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in december 2017 betrokken in 6 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de
afgeronde inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.7 Het gaat om:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 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: 2017/0287

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens

30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden

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

7

27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische
controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG

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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De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke technische
controle van voertuigen en hun aanhangwagens. De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Nr: 2017/0289

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam:
technische
controle 30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
bedrijfsvoertuigen langs de weg 27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): MOW
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Minister(s): Weyts

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn
2000/30/EG
Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de
ladingzekering, werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 november 2017. Het koninklijk besluit
zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de technische controle langs de weg is in opmaak

Nr: 2017/0290

Fase 2: IGS (19/07/2017)

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

20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden

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

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn
96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende
wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de
in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten
Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. Dit besluit werd op 17 november 2017 definitief
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De overige artikelen worden omgezet door het besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement
op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren
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moeten voldoen. Dit besluit werd op 1 december 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met oog
op adviesaanvraag aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State werd ontvangen.
Nr: 2017/0291

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: vervoer van gevaarlijke 20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden
goederen over land
Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke
Beleidsdomein(en): MOW
en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Minister(s): Weyts
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 18 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 20 december 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Commissie: MNE (2017) 57022.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 15 december 2017 principieel goedgekeurd door
de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.

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

Fase 3: MROA (13/07/2017)

Naam: seizoensarbeiders

19/09/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, 12/09/2017: weigering van de vraag tot verlenging van de antwoordtermijn vanwege de Europese Commissie
WVG
01/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 13/12/2017
Minister(s): Muyters, Crevits, 12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden
Vandeurzen
Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
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Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het
Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met
betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Dit samenwerkingsakkoord regelt de
toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90
dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder de
gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang tot goederen
en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1), onderwijs en
beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken
van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5).
Voor wat betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet
betreffende het volwassenonderwijs, het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
de codificatie betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor
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.
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Nr: 2017/0015

Fase 3: MROA (04/10/2017)

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

30/11/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op het MROA verzonden
24/03/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor
toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale
Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
EWI, OV
met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
Crevits
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22 september 2017 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Dit samenwerkingsakkoord regelt de
toegang tot het grondgebied voor onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een
onderneming voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te
worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder de
gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en
certificaten, werden het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning
van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot
erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012.
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Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting
van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties op 09/06/2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden
opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.
Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

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

Naam:
aanvraagprocedure 05/01/2018: deadline voor indiening van het verweerschrift
gecombineerde
vergunning 19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
onderdanen derde landen
25/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
13/07/2017: nieuwe beslissing tot dagvaarding
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
Richtlijn: 2011/98/EU
16/02/2017: aanvullend MROA van de Europese Commissie
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
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30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde
procedure werd op 26 februari 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De adviezen van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen en van de Raad van State werden ontvangen. Volgens het advies van de Raad
van State dient voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken overheden te worden afgesloten.
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende
de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 22
september 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad
van State.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen vastgelegd in een
besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Voor wat betreft het artikel 12, 1, f) het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake de
takken van de sociale zekerheid moet de wetgeving rond de kinderbijslag gewijzigd worden, en daarvoor is een
samenwerkingsakkoord nodig. Het decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016
tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de
Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een
gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied
alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat
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verblijven werd op 3 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 6 oktober 2017 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 55689.
Voor wat betreft artikel 12, 1, d), het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties, werden, naast de eerdere aanmeldingen, op
respectievelijk 9 juni 2017 en 26 april 2017 het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde
beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53179 en MNE (2017) 52309.
Voor wat betreft artikel 12, 1, c), het recht op toegang tot onderwijs werden op 22/11/2017 het decreet betreffende
het volwassenenonderwijs, het decreet betreffende het onderwijs XX, het decreet betreffende het onderwijs XXI
en het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs
bijkomend aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
56516, MNE (2017) 56517, MNE (2017) 56518 en MNE (2017) 56519.
2. Vier lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

Naam:
gelijke
behandeling 23/06/2017: aanvullend gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
man/vrouw arbeid en beroep
31/08/2015: gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
Beleidsdomein(en): KB, WSE
11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Minister(s): Homans, Muyters
Commissie
Richtlijn: 2006/54/EG

De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
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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 zal de Vlaamse wetgeving herbekeken worden.
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015
(INF(2015)110741, INF(2015)110742).
Nr.: 2017/2134

Fase 2: IGS (04/10/2017)

Naam: tijdspanne voor analyses 05/02/2018: nieuwe deadline voor antwoord
van de relevante producten- en 04/12/2017: verzoek tot verlening van de termijn voor antwoord op de IG goedgekeurd door de Europese
dienstenmarkten in de sector Commissie
elektronische communicatie
22/11/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS aan de Commissie verzonden
Beleidsdomein(en): CJSM
De Europese Commissie is van oordeel dat België kaderrichtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk
Minister(s): Gatz
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, met name artikel 16, lid 6, wat betreft
Richtlijn: 2002/21/EG
de tijdspanne voor analyses van de relevante producten- en dienstenmarkten die aan regelgeving ex ante kunnen
worden onderworpen in de sector elektronische communicatie in België, verkeerd toepast.
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
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Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Tommelein
Richtlijnen:
2009/73/EG

04/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Commissie

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

-

-

Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

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.

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

Beleidsdomein(en): MOW

de 14/11/2017: bijkomend antwoord op MROA werd verzonden
27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden
De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast.
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Minister(s): Weyts
Richtlijnen: 2009/18/EG

Om volledige uitvoering te geven aan richtlijn 2009/18/EG moet er ook een permanente onderzoeksinstantie
worden opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt en over naar behoren gekwalificeerde onderzoekers
met deskundigheid op het gebied van ongevallen en incidenten op zee voor het uitvoeren van het onderzoek naar
de ongevallen met zeeschepen op de binnenwateren. Om dit te regelen zal er een samenwerkingsakkoord
afgesloten worden tussen de federale overheid en de gewesten. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.

3. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0286

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten

25/07/2017: aan de Europese Commissie werd bevestigd dat de richtlijn volledig is omgezet in Vlaanderen
(antwoord op IGS)

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

Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn
2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
De richtlijn wordt omgezet door een decreet en een besluit. Het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde
openbare en particuliere projecten werd op 6 februari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten voor de
omgevingsveiligheidsrapportage werd 30 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beide stukken
wetgeving werden op 15 mei 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 52540 en MNE (2017) 52541. Daarnaast werd nog een hele reeks bestaande wetgeving die
deze richtlijn omzet, samen met een concordantietabel, aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52730, MNE (2017) 52732, MNE (2017) 52734, MNE (2017) 52735,
MNE (2017) 52736, MNE (2017) 52737, MNE (2017) 52738, MNE (2017) 52740, MNE (2017) 52741, MNE (2017) 52742, MNE
(2017) 52743, MNE (2017) 52744, MNE (2017) 52745, MNE (2017) 52752, MNE (2017) 52753, MNE (2017) 52754, MNE (2017)
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52755, MNE (2017) 52756, MNE (2017) 52757, MNE (2017) 52758, MNE (2017) 52759, MNE (2017) 52760, MNE (2017) 52761,
MNE (2017) 52767 en MNE (2010)58035.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2016/0164

Fase 4: dagvaarding

Naam: beroepskwalificaties en 07/12/2017: de Europese Commissie beslist om België te dagvaarden voor het Europees Hof van Justitie
administratieve samenwerking Vlaanderen heeft de richtlijn volledig omgezet op 10 mei 2017.
IMI
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
Beleidsdomein(en): EWI, OV, 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
WVG, RWO
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
Minister(s): Muyters, Crevits, De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
Vandeurzen, Bourgeois
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Het
Richtlijn: 2013/55/EU

decreet werd op 10 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en samen met de concordantietabel aangemeld
bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52473 en MNE (2017)
52474.
Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn
2005/36 op 14 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 april 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52207.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning
van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
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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 vergunningenbesluit van 22 november
2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. Het Ministerieel besluit tot uitvoering
van het Vergunningenbesluit 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 4: Beslissing tot dagvaarding (13/07/2017)

Naam: aanleg elektronische Vlaanderen heeft de richtlijn volledig omgezet op 19 december 2017.
communicatienetwerken
met 05/01/2018: deadline voor indiening van het verweerschrift
hoge snelheid
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
Beleidsdomeinen: KB, MOW,
15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie.
Omgeving, CJSM, RWO
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
Minister(s): Homans, Weyts,
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
Tommelein, Gatz, Schauvliege
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Richtlijn: 2014/61/EU
Commissie
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
De richtlijn wordt omgezet door het decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het decreet werd
op 14 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 november 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie, samen met het KLIP-decreet en het GIPOD-decreet dat ook enkele artikelen van deze richtlijn omzetten
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én een concordantietabel. Op 30 november 2017 en op 11 december 2017 werden nog vijf stukken regelgeving die
artikelen van deze richtlijn omzetten aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 56535, MNE (2017) 56536, MNE (2017) 56537, MNE (2017) 56539, MNE (2017) 56362, MNE
(2017) 55638, MNE (2017) 55639, MNE (2017) 55640, MNE (2017) 56831 en MNE (2017) 56832.
Er werd tevens een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
werd op 11 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 augustus 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 54686.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die geschillen
kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook bij geschillen
over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de fysieke
binnenhuisinfrastructuur. Het samenwerkingsakkoord werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurd,
het samenwerkingsakkoord werd op 14 juli 2017 ondertekend. Het instemmingsdecreet met het
samenwerkingsakkoord werd op 19 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017) 56965.
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4. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: Omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

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

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 2002/49/EG

15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel
7, lid 2, artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2, in samenhang met de bijlagen IV, V en VI van richtlijn 2002/49/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
De Europese Commissie geeft aan dat voor wat betreft Vlaanderen het actieplan voor belangrijke wegen buiten
de agglomeraties (1), het actieplan voor de belangrijke spoorlijnen buiten agglomeraties (2) en het actieplan voor
de voornaamste luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering
goedkeuring te geven aan de actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3
miljoen voertuigen per jaar’ en ‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000
treinpassages per jaar’. Deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie
bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan punten 1 en 2. Over punt 3 heeft de Europese Commissie
bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren werden weerlegd in het antwoord op de
ingebrekestelling.
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FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

Naam: Luchtkwaliteit/schonere Verzoekschrift nog niet ontvangen
lucht
19/11/2015: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Beleidsdomein(en): Omgeving
18/06/2015: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Minister(s): Schauvliege
Commissie
Richtlijn: 2008/50/EG

16/04/2014: antwoord op aanvullend MROA verzonden
De Europese Commissie stelt dat België artikelen 13 (overschrijding van grenswaarden voor het niveau van PM 10)
en 23, lid 1 (de verplichting om de overschrijding zo kort mogelijk te houden) van de richtlijn niet is nagekomen.
Op 18 juni 2015 liet de Europese Commissie weten dat zij de zaak aanhangig zouden maken bij het Europees Hof
van Justitie. Het verzoekschrift van de Commissie werd niet neergelegd bij het Hof. Op 19 november 2015 besliste
de Europese Commissie om de zaak uit te stellen. De meetresultaten voor het jaar 2015, die 100% conformiteit met
de richtlijn aantonen, werden overgemaakt aan de Europese Commissie. Het Europees Milieuagentschap is
momenteel bezig met de verificatie van de gegevens.

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

Fase 5: IGS na eerste veroordeling (18/11/2016)

Naam: Stedelijk afvalwater

07/02/2017, 15/03/2017 en 30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

18/11/2016: IGS werd ontvangen

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 1991/271/EG

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA
21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie
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De Europese Commissie was van mening dat er een systematische schending was van artikelen 3, 4 en 10 van
richtlijn 1991/271/EG gezien er voor een hele reeks agglomeraties in het Vlaamse en het Waalse Gewest een tekort
was in de opvangsystemen van het afvalwater, een onvolledige zuiveringscapaciteit of een gebrek aan vereiste
kwalitatieve behandeling. Op 18 april 2013 bezorgde het Vlaamse Gewest een bijkomend antwoord op het MROA
met de eerste conforme meetresultaten van de zuiveringsoperaties in laatste agglomeraties waar de volledige
infrastructuur werd gerealiseerd (volledige sinds 31 augustus 2012). De Europese Commissie had op 21 maart 2013
al de beslissing genomen om België te dagvaarden voor het Europees Hof van Justitie
De Europese Commissie stelde in haar verzoekschrift neergelegd op 4 juli 2013 dat de agglomeratie Melsbroek niet
voldeed aan de voorwaarden opgelegd in artikel 4 van richtlijn 1991/271/EG omdat Vlaanderen nog geen 12
opeenvolgende meetresultaten had voorgelegd aan de Europese Commissie. In het Belgisch verweerschrift van 11
oktober 2013 stelde Vlaanderen dat de agglomeratie Melsbroek wel voldeed aan de voorwaarden opgelegd in
artikel 4 van de richtlijn 1991/2712. In de daaropvolgende repliek van 27 november 2013 gaf de Europese Commissie
aan dat de agglomeratie Melsbroek geen deel meer uitmaakt van de procedure. Op 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.
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