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

Raadsbijeenkomst

Woordvoerder

Assessor

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

Federaal

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

Vlaams Gewest
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Onderwijs:
Duitstalige
Gemeenschap
Jeugd: Vlaamse
Gemeenschap
Sport: Vlaamse
Gemeenschap
Cultuur: Franse
Gemeenschap
Federaal

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

MEI
3 mei

11 mei

11 mei
15 mei
16 mei
18 mei
18 mei
19 mei
19 mei
22 mei
22 mei
22-23 mei

Informele Raad
Concurrentievermogen
(Onderzoek)
Raad Landbouw en Visserij

Raad Algemene Zaken (Handel)
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Raad Buitenlandse Zaken
(Defensie)
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Raad Buitenlandse Zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Informele Raad Energie
Raad Algemene Zaken (artikel
50)
Eurogroep
Informele Raad Landbouw en
Visserij

22 mei

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

23 mei

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

23 mei

Raad Economische en financiële
zaken

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

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Datum
29 mei

30 mei

Raadsbijeenkomst
Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie)

Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek en Ruimtevaart)

Woordvoerder
Interne markt:
Federaal
Industrie: Waals
Gewest
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Assessor

Interne markt: Waals
Gewest

Industrie: Federaal
Federaal
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2. Agenda juni 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens
de maand juni 2017. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse mededeling
over ontwikkelingen in de EU van volgende maand.
Datum
8-9 juni
8 juni

8-9 juni
9 juni

12-13 juni

15 juni
15 juni

16 juni

16 juni
19 juni
19 juni
20 juni
22-23 juni
26 juni

Raadsbijeenkomst
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Vervoer)
Informele Raad Cohesiebeleid
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Telecom)
Raad Landbouw en Visserij

Eurogroep
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Werkgelegenheid/sociaal
beleid)
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Raad Economische en financiële
zaken
Raad Buitenlandse zaken
Raad Leefmilieu
Raad Algemene Zaken
Europese Raad
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie)

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal

Federaal
Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Federaal

Franse Gemeenschap

Federaal

n.v.t.

Federaal
Vlaams Gewest
Federaal
Federaal
Federaal

n.v.t.
Federaal
n.v.t.
n.v.t.
Vlaams Gewest

n.v.t.
Vlaams Gewest /
Vlaamse
Gemeenschap
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3. Raad Algemene Zaken
Datum
16 mei 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
België
Zaken
Hoofdpunten van de 1. Voorbereiding Europese Raad 22 en 23 juni
agenda
2. Witboek toekomst EU
3. Rechtsstaatmechanisme in Polen
4. EU Pilot
1.

Voorbereiding voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad startte met de voorbereiding van de Europese Raad op 22 en 23 juni 2017 met de volgende
punten:
 Migratie: de Europese Raad zal de balans opmaken van de werkzaamheden inzake de
route door het centrale Middellandse Zeegebied, met inbegrip van het
partnerschapskader; de route door het oostelijke Middellandse Zeegebied, met inbegrip
van de verklaring EU-Turkije; de hervorming van het gemeenschappelijk Europees
asielstelsel; de diepere oorzaken van migratie.
 Veiligheid en defensie: de Europese Raad zal de verwezenlijkingen van de afgelopen
maanden evalueren.
 Banen, groei en concurrentievermogen: de Europese Raad zal de vorderingen beoordelen
wat betreft de voltooiing van de eengemaakte markt in 2018, de strategie voor een
digitale eengemaakte markt, het actieplan voor de kapitaalmarktenunie en de energieunie.
 Externe betrekkingen: de Europese Raad zal dit punt bespreken in het licht van de meest
recente ontwikkelingen.
Wat betreft migratie bepleitte minister Reynders een globale politiek onder het Maltees EUvoorzitterschap. Hij benadrukte een gezamenlijke aanpak op vlak van defensie en moedigde aan
ook op vlak van interne veiligheid meer vooruitgang te boeken. Inzake de economische en
monetaire unie en investeringen, moet de Unie volgens de minister meer inspanningen leveren.
Tot slot, verwelkomde hij een debat over Turkije en stelde dat er regelmatig agendapunten over
de relatie met belangrijke partners geagendeerd moeten worden op de Europese Raad. De Unie
doet dit al voor Rusland en zou dit ook kunnen doen voor bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Iran.
2. Witboek toekomst EU

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie gaf toelichting bij het proces van het Witboek over de toekomst van de EU. De
Commissie publiceerde ondertussen al twee reflectiepapers (over de sociale dimensie van de EU
en over mondialisering) en zal de komende weken nog drie reflectiepapers publiceren: over de
economische en monetaire unie (31 mei), defensie (7 juni), en de financiering van de EU (28 juni).
In september zal Commissievoorzitter Juncker in zijn jaarlijkse speech voor het Europees Parlement
over de staat van de Unie ingaan op de vervolgstappen.
Minister Reynders sprak tijdens zijn interventie over het voorgaande agendapunt al zijn steun uit
voor de herlancering van de Unie in het licht van de routekaart van Bratislava en de verklaring
van Rome en dankte de Commissie voor het witboekproces. Hij verwees in het kader van de
reflectiepaper over mondialisering naar het recente arrest van het Europees Hof van Justitie over
5

het vrijhandelsakkoord met Singapore en naar het akkoord over de herziening van de
antidumpingmethodologie.
3. Rechtsstaat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie lichtte de stand van zaken toe in de dialoog met de Poolse regering in het kader
van het rechtsstaatmechanisme. De Commissie heeft vastgesteld dat Polen de bestaande zorgen,
in het bijzonder over de onafhankelijkheid van de rechtspraak, nog niet heeft weggenomen. De
Commissie heeft de lidstaten geïnformeerd dat er sinds eind februari feitelijk geen sprake meer is
geweest van een dialoog, maar dat zij er voor open staat opnieuw naar oplossingen te zoeken in
overleg met de Poolse regering.
De ministers onderstreepten het belang van de voortzetting van de dialoog tussen de Commissie
en Polen. Ook Minister Reynders onderschreef dit. Hij herinnerde in zijn tussenkomst aan de rol
van de Commissie als hoedster van de verdragen. Hij herhaalde zijn pleidooi voor een periodiek
mechanisme van toezicht op de rechtsstaat binnen de Raad Algemene Zaken.
4. EU Pilot

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tsjechië verzocht de Commissie haar nieuw beleidskeuze toe te lichten inzake het niet meer
standaard gebruikmaken van het zogenaamde EU Pilot mechanisme voorafgaand aan
inbreukzaken van de Commissie tegen een lidstaat. Het Tsjechische verzoek werd gesteund door
een grote groep lidstaten.
De Commissie lichtte toe dat ze het EU Pilot niet meer systematisch zal gebruiken, maar enkel in
die gevallen waarin ze het gebruik ervan opportuun acht om formele inbreukprocedures te
voorkomen.
4. Raad Algemene Zaken (artikel 50)
Datum
22 mei 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Didier Reynders, Vice-premier en Federaal Minister van
België
Buitenlandse Zaken
Hoofdpunten van de 1. Aanname ontwerp Raadsconclusies die de onderhandelingen
agenda
met het VK openen over het vertrek uit de EU
2. Aanname ontwerp Raadsconclusies over de oprichting van
een ad hoc Werkgroep Art. 50
3. Voorbereiding van de Europese Raad (Art. 50) op 22 of 23
juni
1.

Aanname ontwerp Raadsconclusies die de onderhandelingen met het VK openen over het
vertrek uit de EU

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 22 mei nam de Raad Algemene Zaken in EU27-formaat een besluit aan waarmee de opening
van de Brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk werd goedgekeurd en de Commissie
formeel als EU-onderhandelaar werd benoemd. De beslissing hiertoe werd vergezeld van
onderhandelingsdirectieven. Beide teksten zijn gebaseerd op een aanbeveling van de Commissie
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van 3 mei 2017 en bouwen voort op de richtsnoeren die op 29 april 2017 door de Europese Raad
werden aangenomen. Hiermee kan de eerste fase van de onderhandelingen officieel afgetrapt
worden. Deze eerste fase moet zich vooral concentreren op het vrijwaren van de rechten van EUburgers en hun families in het VK en vice versa, de te hanteren methodologie inzake de financiële
afwikkeling van de Brexit, de situatie van Noord-Ierland, alsmede andere zaken waarin het risico
van rechtsonzekerheid kan ontstaan als gevolg van de Brexit. Een akkoord over de toekomstige
relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk kan alleen worden afgesloten op het moment dat
het Verenigd Koninkrijk de EU effectief verlaat en een ‘derde land’ wordt. Discussies over het
algemeen raamwerk van die toekomstige relatie zouden echter in een tweede fase van de
onderhandelingen reeds kunnen starten. Van zodra de Europese Raad van mening is dat er
voldoende vooruitgang geboekt is in de eerste fase van de onderhandelingen kunnen de 27
staatshoofden en regeringsleiders beslissen over te gaan tot de tweede fase.
2. Aanname ontwerp Raadsconclusies over de oprichting van een ad hoc Werkgroep Art. 50

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Daarnaast nam de Raad de beslissing een Artikel 50 Werkgroep op te richten die voorgezeten
wordt door het Raadssecretariaat. Die werkgroep moet het Coreper en de Raad begeleiden
doorheen de onderhandelingen. Ook nam het Coreper transparantierichtlijnen aan waarin de
Commissie wordt uitgenodigd doorheen de onderhandelingen uit te reiken naar burgers, nationale
parlementen en andere stakeholders.
5. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Defensie
De Raad Buitenlandse Zaken (defensie) nam op 18 mei conclusies aan inzake veiligheid en defensie
in het kader van de integrale EU-strategie. In de conclusies wordt nota genomen van de
vooruitgang bij het verdiepen en versterken van de samenwerking op het gebied van veiligheid
en defensie, en wordt sturing verleend voor de toekomstige werkzaamheden. Eén van de thema’s
die besproken werd, was het Europees defensieactieplan van de Europese Commissie, dat in
nieuwe financiële instrumenten voor vermogensontwikkeling en defensiesamenwerking voorziet
ter ondersteuning van de Europese defensie-industrie en technologische innovatie. Ook het
systeem Pesco (permanente gestructureerde samenwerking) kwam aan bod, dat de lidstaten die
ertoe in staat en bereid zijn de mogelijkheid zou bieden meer samen te werken op het gebied van
veiligheid en defensie.
Ontwikkelingssamenwerking
Op 19 mei heeft de Raad een nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling aangenomen. Met
deze gezamenlijke verklaring van de drie instellingen (Europees Parlement, Raad en Commissie)
wordt een nieuw kader voor ontwikkelingssamenwerking ingesteld voor de EU en haar lidstaten.
Met de Europese consensus inzake ontwikkeling wil de EU een antwoord bieden op de VN-Agenda
2030 voor duurzame ontwikkeling. De consensus bevat de voornaamste leidende beginselen voor
de manier waarop de EU en de lidstaten de komende 15 jaar met ontwikkelingslanden zullen
samenwerken, alsmede een strategie voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling (SDG's). In de consensus wordt meer coördinatie en coherentie tussen de EU en haar
lidstaten aanbevolen. Om meer daadwerkelijke resultaten en een groter effect te bereiken wordt
een op maat gesneden en gedifferentieerde aanpak voorgesteld bij het samenwerken met partners,
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ter bevordering van gezamenlijke programmering en uitvoering, met volledige betrokkenheid van
het maatschappelijk middenveld en andere actoren.
Sancties
Op 29 mei 2017 verlengde de Raad de beperkende maatregelen van de EU tegen het Syrische regime
tot en met 1 juni 2018. Daarnaast trof de Raad sancties tegen 9 personen die verantwoordelijk zijn
voor geweld in de Democratische Republiek Congo.

B. Handel
Handelsrelaties met de Verenigde Staten
In mei werden de handelsrelaties met de Verenigde Staten besproken. Hoewel er vanuit de
Amerikaanse administratie duidelijke lippendienst geleverd wordt voor een doorstart van TTIP,
lijkt de prioriteit momenteel toch te liggen op een heronderhandelingen van NAFTA. Tegelijk noopt
het Amerikaanse voornemen NAFTA te onderhandelen de Mexicanen om enerzijds snel door te
gaan met de onderhandelingen over de modernisering van het handelsakkoord met Europa, maar
moet men tegelijk de NAFTA-gesprekken voorbereiden. Er werd ook verder op technisch niveau
gesproken over de vrijhandelsovereenkomst met Japan.
Vrijhandelsakkoord tussen de EU en Japan
De 19e onderhandelingsronde over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Japan plaats vond van
15 tot 19 mei 2017.
Voorbereidingen voor de 11e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie
De voorbereidingen voor de Elfde Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
zetten zich gestaag verder. Inhoudelijk worden de hoofdstukken rond visserij(subsidies), ecommerce, KMO’s en nieuwe transparantieregels inzake de handel in diensten besproken. Ook
dienen er twee nieuwe rechters gezocht te worden voor de beroepsinstantie van de WTO. De
Mexicaanse rechter en de Vlaming Peter Van den Bossche zitten immers op het einde van hun
(laatste) termijn.
Evaluatie Algemeen Preferentiestelsel (GSP)
De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging opgestart om het Algemeen
Preferentiestelsel (GSP) te evalueren. Deze openbare raadpleging kadert in een algemene evaluatieoefening van het stelsel. België zal een gecoördineerde bijdrage leveren. De Vlaamse overheid zal
hierbij een inbreng leveren.
Raad Buitenlandse Zaken over Handel
Op 11 mei 2017 vond in Brussel een Raad Buitenlandse Zaken over Handel plaats. Naast onder meer
de hogergenoemde voorbereidingen voor de WTO-Conferentie werd gesproken over het voorstel
voor een nieuwe antidumpingmethodologie en de uitvoering van vrijhandelsakkoorden.
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6. Raad Landbouw en Visserij
Datum
Plaats
Woordvoerder
België
Hoofdpunten
agenda

1.

11 mei 2017
Brussel
voor Minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw
Bijgestaan door mijnheer Jan Hoogmartens, Adjunct Permanent
Vertegenwoordiger van België bij de EU
van de 1. Herziening van de technische maatregelen
2. Varia: Conferentie “Our Ocean” (New York, 5-9 juni 2017)
3. Varia: Ministeriële verklaring van Malta MedFish4Ever inzake
visserij in de Middellandse Zee

Herziening van de technische maatregelen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het voorzitterschap gaf een presentatie van haar voorstel voor een algemene oriëntatie.
Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij Vella verwees naar het
oorspronkelijk voorstel dat volledig in het teken stond van vereenvoudiging, een prioriteit voor
vicevoorzitter Frans Timmermans. De Commissaris betreurt echter dat in de algemene oriëntatie
geen streefdoelen werden opgenomen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen
overschakelen naar een resultaatsgebonden aanpak, wat een uitdrukkelijke vraag was van de
Europese visserijsector. Er zijn ook zorgen bij de bepalingen over de regionalisering en de
waarborgmaatregelen. Toch hoopt Vella dat deze derde poging voor een herziening van de
technische maatregelen wel succesvol afloopt.
Er bestond bij de lidstaten grote steun voor de compromistekst, ook bij België. Vele lidstaten gaven
aan dat er verdere verbeteringen konden aangebracht worden, maar hoopten tegelijkertijd om de
voorgestelde bepalingen in een latere fase via regionalisering te kunnen optimaliseren.
Nederland reageerde teleurgesteld op het akkoord over de pulsvisserij. Dit vistuig werd immers al
uitgebreid onderzocht en positief geëvalueerd. Nederland betreurt dat het oorspronkelijk voorstel
van de Commissie niet behouden bleef en er nu een regionale consensus vereist is. Nederland
benadrukt dat er geen duurzaam alternatief bestaat voor de puls. Daarom heeft het Nederlands
parlement ook gevraagd om tegen stemmen. Ook Denemarken kon de algemene oriëntatie niet
steunen omdat deze onvoldoende rekening houdt met mogelijke socio-economische effecten. De
bepalingen over de puls gaan voor Denemarken juist te ver. Ook het bulk probleem werd nog niet
opgelost, waardoor er geen tolerantiemarge bij de registratie van vangsten werd voorzien.
Wat de pulsvisserij betreft gaf ook Frankrijk aan dat deze technologie verboden moet blijven,
terwijl België juist liet weten een beperkt pilootproject te willen opstarten in de westelijke wateren
en dit in samenwerking te willen doen met regionale partners.
Ten slotte besloot Duitsland om zich te onthouden omdat de bepalingen over het gebruik van
akoestische middelen voor verbetering vatbaar waren. Bovendien had Duitsland begrip voor de
bezorgdheden van Denemarken en Nederland en vroeg het om deze vragen verder te bekijken,
hoewel de algemene vooruitgang in de besprekingen verwelkomd werd.
Commissaris Vella benadrukte dat lidstaten de mogelijkheid krijgen om af te wijken van de
afgesproken baselines. De Deense bezorgdheid over de bulk problematiek zou opgenomen worden
in een volgende amendering. Voor de pulsvisserij benadrukte de Commissie dat haar oorspronkelijk
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voorstel meer ruimte gaf, hoewel er nog steeds een bezorgdheid bestaat over de controle en
monitoring.
Het voorzitterschap besloot dat de algemene oriëntatie aangenomen is. De verschillende
bezorgdheden werden genoteerd.
2. Varia: Conferentie “Our Ocean” (New York, 5-9 juni 2017)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Zweden en de Fiji eilanden zullen samen een conferentie organiseren om volop in te zetten op het
behalen van het duurzame ontwikkelingsdoel 14. Hiermee willen ze een halt toeroepen aan de
verschillende oorzaken die de toestand van de oceanen bedreigen. Zweden riep de EU lidstaten op
om zoveel mogelijk vrijwillige verbintenissen te registreren en hoopt dat de resultaten zullen
bijdragen aan de “Our Oceans Conferentie” in Malta later dit jaar.
Commissaris Vella benadrukte het belang van deze twee evenementen voor een beter behoud van
de oceanen. De Europese Commissie wil zich ten volle inzetten voor een succesvolle conferentie,
maar dit hangt natuurlijk ook af van de engagementen van de EU-lidstaten.
Verschillende lidstaten benadrukten in hun interventies het belang van deze conferentie.
3. Varia: Ministeriële verklaring van Malta MedFish4Ever inzake visserij in de Middellandse Zee

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Maltese voorzitterschap informeerde de Raad over de ministeriële conferentie inzake de
visserij in de Middellandse Zee die plaatsvond op 29 en 30 maart 2017 te Malta. Deze conferentie
nam ook een gemeenschappelijke verklaring aan over de toekomst van de visserij in dit gebied.
De verklaring stelt doelstellingen en doelen vast voor de betrokken staten en moet de
duurzaamheid van de hulpbronnen verzekeren.
Commissaris Vella benadrukte de noodzaak van een coherente, politieke aanpak voor de volgende
10 jaar. De Europese Commissie wil ook zoveel mogelijk derde landen – zoals Algerije en Monaco laten meetekenen.
Cyprus, Griekenland, Spanje en Frankrijk steunden de ambitieuze verklaring en zien dit als een
goede basis voor samenwerking met derde landen.
7. Informele Raad Landbouw en Visserij
Sessie Landbouw

Datum
23 mei 2017
Plaats
Valletta - Malta
Woordvoerder
voor Borsus Willy, Federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen,
België
KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie
Hoofdpunten van de 4. Klimaatverandering en water in de EU: groeiende
agenda
uitdagingen voor landbouw
1.

Klimaatverandering en water in de EU: groeiende uitdagingen voor landbouw

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
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Omwille van het belang van de waterproblematiek op Malta had de voorzitter dit thema, samen
met het eraan gelinkte thema van klimaatverandering, op tafel gelegd van de informele
landbouwraad.
Commissaris voor Landbouw Hogan zei dat water boven aan de agenda moet staan. Landbouw
gebruikt veel water en moet dus efficiënter omgaan met deze hulpbron. Duurzaam
Ontwikkelingsdoel 6 verwijst naar water. Landbouwers zijn cruciale partners om deze
doelstelling te bereiken. Ook de G20 erkent deze problematiek. Begin mei heeft de Commissie
een staff working document gepubliceerd over dit onderwerp. Dit is de eerste keer dat
landbouw en leefmilieu samen zo’n document opstellen. Hogan nodigt lidstaten uit om de
bestaande instrumenten te gebruiken en wees op de al bestaande resultaten. Maar er moet nog
meer gebeuren. In het kader van de samenwerking landbouw-leefmilieu komen er gezamenlijke
meetings, workshops en onderzoeksinspanningen. Millieucommissaris Vella verwees ook naar
het staff working document . Dit document besluit dat de beschikbare instrumenten moeten
volstaan om de uitdagingen aan te pakken, maar ze kunnen misschien een update gebruiken.
Er moeten ook voldoende investeringen zijn om de duurzaamheid te stimuleren. Ook hier zijn
er voldoende mogelijkheden op EU- en nationaal niveau. Verder moet de bestaande kennis nog
beter gebruikt worden. Het door Malta voorgestelde monitoringobservatorium kan hier helpen.
Vella verwees daarna naar de resultaten van de bijeenkomst van landbouw- en waterdirecteurs
van een paar weken terug. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), tot slot, moet de
doelstellingen op vlak van klimaat en water helpen realiseren. Daarom moet het in lijn zijn met
het beleid op vlak van water.
Uit de bespreking onder de lidstaten bleek dat de waterproblematiek zich niet op een gelijke
manier manifesteert in de EU. In zuidelijke lidstaten is vooral de droogte en irrigatie een
groeiend probleem, terwijl andere lidstaten geconfronteerd worden met waterkwaliteit, al
veranderen de weersomstandigheden ook in deze lidstaten. Om deze problematiek aan te
pakken zagen de lidstaten vooral heil in meer investeringen in onderzoek en innovatie. De
overdracht van kennis naar de landbouwers is hierbij essentieel. Daarom moeten landbouwers,
wetenschappers en beleidsmakers samenwerken. Deze innovatie kan de vorm aannemen van
precisielandbouw, betere datacollectie of een circulaire aanpak. België voegde daar het
onderzoek naar de opslag van koolstof in de bodem en de verbetering van de resistentie van
planten en dieren aan toe.
Lidstaten vonden dat het GLB in de toekomst rekening moet houden met deze uitdagingen op
vlak van klimaat en water. De maatregelen die in het GLB meer aandacht moeten krijgen zijn
voornamelijk verzekeringen tegen weerschade en andere risicobeheersingsinstrumenten, maar
ook de ondersteuning van investeringen die landbouw moeten wapenen tegen een verhoogde
kwetsbaarheid
werd
vermeld.
Bestaande
maatregelen
zoals
vergroening,
agromilieumaatregelen en de randvoorwaarden zorgen ervoor dat landbouw bij draagt aan de
klimaatuitdagingen. Deze maatregelen moeten echter bijgesteld of opgevijzeld worden. B elgië
was van oordeel dat bestaande instrumenten moeten geëvalueerd worden met het oog op deze
uitdagingen. Deze instrumenten moeten flexibel zijn zodat ze kunnen aangepast worden aan
lokale noden. België vond ook dat de staatsteunregels aangepast moeten worden om te kunnen
investeren in preventie- of verzekeringsmaatregelen.
Verschillende lidstaten, inclusief België, vonden dat de tweede pijler de plaats is om de
voorliggende uitdagingen aan te pakken. Het plattelandsbeleid geeft de mogelijkheid om de
maatregelen aan te passen aan de noden. Daarom vonden ze dat er voldoende middelen moeten
voorzien worden voor deze pijler. Anderen benadrukten het belang van directe steun als
basissteun voor landbouwers ten aanzien van de verschillende uitdagingen. Volgens sommigen
moet ook gekoppelde steun een rol blijven spelen in de GLB-architectuur. België vond dat het
GLB een evenwicht moet vinden tussen het garanderen van een stabiel inkomen en het leveren
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van diensten aan de samenleving op vlak van water, erosie, etc. Het GLB moet de basis zijn
voor een landbouwbeleid dat aandachtig is voor klimaat en voor een gelijk speelveld in de
landbouwbijdrage tegen klimaatverandering.
Het Maltese voorzitterschap besloot dat business as usual niet aan de orde is en noteerde de
sterke nadruk op innovatie.
8. Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Sessie Onderwijs
Datum
22 mei 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister Harald Mollers, Minister van Onderwijs en
België (incl. titel)
Wetenschappelijk Onderzoek Duitstalige Gemeenschap
Hoofdpunten van de 1. Voorstel van nieuw Europass Besluit - voortgangsrapport
agenda
2. Aanbeveling Europees Kwalificatiekader (EQF) ter vervangen
van de Aanbeveling van 2008 - aanname
3. Beleidsdebat
1.

Voorstel van nieuw Europass Besluit - voortgangsrapport

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het huidig Europass instrument is een portfolio voor individuele burgers bestaande uit 5
elementen: a) het Europass CV, b) het Diploma Supplement, c) het Certificaat Supplement, d)
het Talenpaspoort, e) de Mobiliteitspas. Het Europass CV is het meest gekende en gedownloade
document (meer dan 65 miljoen). De Commissie wil nu de ‘Europass brand’ gebruiken om een
nieuw online platform te creëren waarbij het bestaande Europass instrument samengebracht
en gekoppeld wordt met 6 andere instrumenten (EQF, Ploteus, EVC (validation of non-formal
and informal learning), Euroguidance, EU Skills Panorama en ESCO).
Gezien het juridisch karakter van het voorstel (besluit) en de directe implicaties voor de
Vlaamse burgers en de instellingen die Europass documenten uitreiken, is waakzaamheid
geboden betreffende uitvoerbaarheid van het voorstel en het evenwicht tussen kost en
meerwaarde. Bijkomende werklast en planlast aanvaarden zonder een indicatie te hebben van
de meerwaarde voor de gebruikers dient vermeden te worden.
Sinds eind 2016 hadden diverse vergaderingen plaats van het EU Onderwijscomité waarop het
Commissievoorstel op de agenda stond. Ondanks de vele inspanningen van het Maltees EU voorzitterschap is er echter geen doorbraak gekomen in de besprekingen. Vooral omdat de
Commissiediensten (DG Employment) het Commissievoorstel blijven verdedigen ondanks de
fundamentele opmerkingen van een meerderheid van lidstaten (waaronder België) die
hieronder vermeld staan.

1.

Te brede scope van het voorstel

Het betreft een ambitieus plan van de Commissie om een groot aantal instrumenten en diensten
met elkaar te verbinden, dat veel verder gaat dan het moderniseren van het huidige Europass
portfolio. De gevolgen van dit plan op het vlak van bijkomende taken en financiële implicaties
voor de lidstaten zijn allesbehalve duidelijk. Dergelijk breed voorstel vereist een voorafgaand
Impact Assessment wat hier ontbreekt. De Commissie heeft nog geen concreet stappenplan
voorgelegd waaruit blijkt dat het ambitieuze plan binnen een bepaald tijdskader haalbaar is.
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2. Aandacht voor de eindgebruikers ondermaats

Het voorstel vertrekt onvoldoende van een doelgroepen-aanpak van de eindgebruiker. In de
plaats hiervan lijkt het voorstel gedreven te worden door een interne agenda en IT-gestuurd te
zijn. Dit verklaart waarom er geen expliciete verwijzingen zijn naar EU doelstellingen zoals
verhogen EU mobiliteit of ‘levenslang leren’ en dit in tegenstelling tot de Europass Beschikking
van 2004. Het voorstel voorziet geen betrokkenheid van potentiële gebruikersgroepen in de
ontwikkeling en het uittesten van het nieuw Europass kader.

3. Bouwstenen nog niet stevig genoeg

Het voorstel gaat voorbij aan het feit dat fundamentele bouwstenen voor het nieuwe Europass
raamwerk nog onvoldoende zijn uitgebouwd en verstevigd. De huidige inhoud van de
EQF/Ploteus portaalsite 1 is ‘work in progress’ en hierdoor te mager om aan burgers als een
dienst te promoten. Ook het in 2014 herstarte EU Skills Panorama (EUSP) kan interessant zijn
om arbeidsmarkttrends te volgen op macroniveau, maar is onvoldoende gevoed om een
referentiepunt te worden voor ‘op skills gebaseerde’ studie- en beroepskeuzebegeleiding van
individuele burgers in de lidstaten. Ten slotte bevat het voorstel hiaten: wat zal er gebeuren
met een bestaand onderdeel van Europass zoals de Europass Mobility, een instrument dat
wellicht van nut kan zijn bij het uitrollen van het nieuwe initiatief ‘ErasmusPro’ van de
Commissie, een nieuwe tak van het Erasmus+ programma die langdurige leerlingplaatsen in het
buitenland zal ondersteunen. Informatie ontbreekt ook betreffende de noodzakelijke
samenhang met andere EU tools zoals ECVET, EQAVET, NARIC/ENIC, Youthpass.

4. Formele opstart van ESCO2 via dit Besluit is problematisch

De Commissie geeft expliciet aan dat dit Europass Besluit moet dienen om de ESCO tool formeel
op te starten en ingang te doen vinden in de lidstaten (zie art.6 van het Commissievoorstel).
Het moet ook dienen om de bouwstenen van het nieuwe Europass met elkaar te verbinden. Dit
instrument zit echter nog in ontwikkelingsfase en is nog niet getest op gebruiksvriendelijke
werking en op de mogelijkheid om diverse EU tools en services met elkaar te verbinden zonder
kwaliteitsverlies. Daarenboven interfereert dit onderdeel van het Europass voorstel met de
lopende onderhandelingen binnen de nieuwe EURES Verordening 3.

5. De rollen en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk

Het voorstel moet grotendeels uitgerold worden op lidstaat-niveau, maar lidstaten worden
onvoldoende betrokken bij de concrete uitwerking, het concreet uittesten, het updaten en de
sturing, terwijl ze wel 100% verantwoordelijk blijven voor hun nationale diensten. Ook de rol
is niet duidelijk van het Europese Agentschap Cedefop dat momenteel het huidige Europass
beheert.

6. Subsidiariteitsbeginsel

De EQF Portaalsite is sinds 2014 samengevoegd met de Ploteus Portaalsite in de nieuwe Portaalsite Learning
Opportunities and Qualifications in Europe (LOQE) waarbij de Learning Opportunities verwijzen naar
Ploteus en de Qualifications naar EQF en de aan EQF gekoppelde Nationale Kwalificatiekaders (NQF).
Vlaanderen is sinds het begin van Ploteus aanwezig met de informatie die te vinden is in de wordwatjewil
site. Sinds 2017 is de Vlaamse kwalificatiedatabank gekoppeld aan de EQF/LOQE website.
2
Het ESCO instrument bestaat conceptueel uit 3 pijlers (occupations, skills/competences, qualifications) die
met elkaar verbonden zullen worden; ESCO versie 1 zal in najaar 2017 in meer dan 20 EU talen gratis ter
beschikking gesteld worden.
3
Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council 3 of 13 April 2016 on a European
network of employment services (EURES).
1
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Er zijn bedenkingen of het voorstel te rijmen valt met het subsidiariteitsbeginsel. Het voorstel
(incl. het concept van Nationale Skills Co-ordination Points) zal onvermijdelijk een impact
hebben op de organisatie van diensten op niveau van de lidstaten.

7. Kwaliteitszorg dienstverlening

Kwaliteit en kwaliteitszorg van op EU-niveau aangeboden instrumenten en diensten zijn geen
aandachtspunt in het voorstel, wat nochtans cruciaal is in dienstverlening naar de burgers.
Het Maltees EU-voorzitterschap heeft een aantal heikele punten uit het Europass voorstel van
de Commissie gehaald, zoals o.a. de expliciete verwijzingen naar ESCO, het concept van National
Skills Co-ordination Points, de overlappingen met de EURES Regulation. Maar hiermee is het
werk niet af. Op zijn minst moet in de tekst voor elk van de 5 onderdelen van de huidige
Europass en voor elk van de EU-instrumenten waarmee de huidige Europass zal gekoppeld
worden duidelijk zijn wat, hoe en wanneer er iets concreets zal gebeuren dat nuttig is voor de
eindgebruiker. We verwachten van de Commissie dus meer duidelijkheid en dit in de vorm van
een concrete roadmap en Business Plan. Alsook over de gevolgen voor de lidstaten (bijkomende
werklast; mogelijkheden van EU-cofinanciering) en over de wijze waarop de lidstaten zullen
betrokken worden bij de verdere ontwikkeling, het testen en updating van de instrumenten
(kortom alle aspecten van Governance).
De Commissie is dus nu aan zet. Enkel met deze informatie kan het komend Ests EU voorzitterschap een nieuw tekstvoorstel voorleggen aan het EU Onderwijscomité in het najaar
2017.
Tijdens de EU Raad Onderwijs van 22 mei kon het Maltees EU voorzitterschap bijgevolg niet
meer voorleggen dan een voortgangsrapport

Link met het Europees Parlement

Trialoog zal opgestart worden na standpuntbepaling door Raad Onderwijs in november 2017.
Eerste gezamenlijk rapport van Commissie CULT en Commissie EMPL wordt verwacht in juli
2017.
2. Aanbeveling Europees Kwalificatiekader (EQF) ter vervangen van de Aanbeveling van 2008
- aanname

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De EQF Aanbeveling van 2008 bestaat bijna 10 jaar en uit de externe evaluatie van 2013 bleek
dat het aanbevolen was enkele zaken te actualiseren. De Commissie zag hierin een opportuniteit
om een aantal zaken naar zich toe te trekken, maar de lidstaten hebben dit voorkomen. Zo was
er het idee van de Commissie om de EQF Adviesgroep af te schaffen en een onduidelijk
omschreven platform van experten op te richten dat de implementatie van de EQF Aanbeveling
zou opvolgen samen met andere EU instrumenten. De EQF Adviesgroep is echter cruciaal voor
de coherente implementatie van de EQF Aanbeveling en bezit ook als enige de nodige expertise
die over de jaren heen is opgebouwd. Dit aspect van Governance is door het EU
Onderwijscomité bijgestuurd waardoor de EQF Adviesgroep nu is bestendigd in het finale
document.
De besprekingen in het EU Onderwijscomité verliepen constructief en kwamen in een
stroomversnelling toen de Commissie het voortzetten van de EQF Adviesgroep aanvaardde.
Dank zij het dynamisch Maltees EU voorzitterschap, een goede netwerking tussen de
Permanente Vertegenwoordigingen van een 10-tal lidstaten en de goede samenwerking tussen
de leden van de EQF Adviesgroep en de onderwijsattachés was het mogelijk om relatief snel
tot een consensus te komen.
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Hierdoor kon op de Raad Onderwijs van 22 mei 2017 een finale versie van een herziende EQF
Aanbeveling afgeklopt worden.
De vernieuwingen zijn relatief beperkt. De Onderwijsattachés hebben er vooral op toegezien
dat de impact op de Lidstaten beperkt bleef (op basis van het subsidiariteitsbeginsel), zeker
wat betreft bijkomende werklast, terwijl de Europese samenwerking en de mogelijkheid tot
vrijwillige afstemming bewaard zijn gebleven.
3. Beleidsdebat

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Beleidsdebat met als thema ‘Giving learners a voice: how to improve and modernise our systems
to provide high quality education for all’. Geen implicaties voor Vlaanderen. Vlaanderen
bezorgde input voor Belgische interventie.

Sessie Jeugd
Datum
22 mei 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Sven Gatz, Vlaams minister van Jeugd
België
Hoofdpunten van de 1. Aanneming van raadsconclusies over de rol van jeugdwerk
agenda
bij het bevorderen van de ontwikkeling bij jonge mensen van
essentiële levensvaardigheden die hun geslaagde overgang
naar volwassenheid, actief burgerschap en beroepsleven
versoepelen
2. Aanneming van raadsconclusies over strategische
perspectieven voor Europese samenwerking in jeugdzaken
na 2018
3. Aanneming van raadsresolutie over de gestructureerde
dialoog en de toekomstige ontwikkeling van de dialoog met
jongeren in het kader van beleid voor Europese
samenwerking in jeugdzaken na 2018
4. Oriënterend debat over “de toekomst van Europa opbouwen
– naar jongeren luisteren en hen steunen”
1.

Raadsconclusies rond essentiële levensvaardigheden

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Er zijn veel aspecten die inspelen op de uitdagingen verbonden aan jeugdwerkloosheid en de
sociale ontwrichting en politieke vervreemding die ermee gepaard gaan. De jeugdsector heeft
de taak jongeren in staat te stellen levensvaardigheden te verwerven en te ontwikkelen die
helpen om hun potentieel optimaal te benutten en hen te steunen bij het verwezenlijken en
behouden van een bevredigend en productief persoonlijk, sociaal en beroepsleven.
Levensvaardigheden kunnen ook bijdragen aan het voorkomen van marginalisering en het
bestrijden van propaganda, retoriek en gedragingen die in verband kunnen worden gebracht
met radicalisering die kan leiden tot gewelddadig extremisme.
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Levensvaardigheden zijn positieve, bevestigende en probleemoplossende gedragingen die in het
dagelijks leven worden aangewend. Het zijn persoonlijke en sociale vaardigheden die in
onderwijs en opleiding, jeugdwerk en via informeel leren zijn verworven en die helpen omgaan
met vragen en problemen die in het dagelijkse leven vaak de kop opsteken.
2. Raadsconclusies over strategische perspectieven voor Europese samenwerking in
jeugdzaken na 2018.

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Een vernieuwd samenwerkingskader voor jeugdzaken wordt door de drie gemeenschappen als
bijzonder waardevol en belangrijk beschouwd. Tevens is het van belang voor een toekomstig
programma post Erasmus+ want in het huidige programma tot 2020 is er een apart hoofdstuk
jeugd dat uitvoering geeft aan de jeugdstrategie. Tevens is er een afzonderlijke
(jeugd)budgetlijn hieraan verbonden met een geoormerkt budget.
3. Raadsconclusies over de gestructureerde dialoog en de toekomstige ontwikkeling van de
dialoog met jongeren in het kader van beleid voor Europese samenwerking in jeugdzake n
na 2018.

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Vlaams minister Gatz verwelkomde in zijn tussenkomst namens België de aanbevelingen en
actieplannen van de gestructureerde dialoog over jeugdzaken “Alle jongeren in staat stellen
betrokken te zijn bij een divers, verbonden en inclusief Europa”. Deze aanbevelingen en
actieplannen zijn het resultaat van een EU-wijde raadpleging en bevraging van duizenden
Europese jongeren, het werk van nationale werkgroepen en jongerenvertegenwoordi gers in
samenspraak met beleidsactoren.
De plannen geven ons een goede indicatie van wat jongeren vandaag belangrijk vinden rond
voorliggende thema’s en hoe Europa hier samen met jongeren en hun vertegenwoordigers aan
kunnen werken. De aanbevelingen zeggen onder meer dat het belangrijk is om jonge
Europeanen te informeren over de EU en hun te leren hoe zij het EU-project positief kunnen
beïnvloeden. Verder zouden lidstaten en de Europese Commissie een scala van virtuele en
fysieke ruimtes voor kwaliteitsvol jeugdwerk moeten bevorderen en ondersteunen.
De gestructureerde dialoog is een interessant leerproces dat volgens België permanent voor
verbetering vatbaar is. Nog meer jongeren vanuit diverse achtergronden zouden moeten
gehoord kunnen worden, en met de inzichten van jeugdonderzoekers wordt nog te weinig
rekening gehouden. Minister Gatz zei uit te kijken naar de evaluatie, beoordeling en
vernieuwing van de gestructureerde dialoog. Voor België is het een belangrijke zaak om de stem
van jongeren te horen en hen ook te betrekken bij het mee vorm geven van onze democratie.
4. Oriënterend debat over “de toekomst van Europa opbouwen – naar jongeren luisteren en
hen steunen”

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De leiders van de 27 lidstaten en EU-instellingen legden in het kader van de 60e verjaardag van
de Verdragen van Rome een verklaring af waarin zij onder meer pleiten voor een Unie waar
jongeren het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke opleiding genieten en op het hele
continent kunnen studeren en een baan kunnen vinden. De Raad hield nu een oriënterend
debat over hoe Europa de dialoog met jongeren moet aangaan en hoe we jongeren kunnen
inspireren.
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Volgens België werkt dialoog alleen wanneer alle betrokken actoren beschikken over een
empathisch inleefvermogen, zin voor realisme, en kunnen luisteren. Deze competenties leer je
al doende aan en bouw je langzaam op. Daarnaast is de gehanteerde taal belangrijk , die
aangepast moet zijn aan de ontvanger en moet toelaten op een gelijkwaardig niveau met
jongeren te dialogeren.
Minister Gatz zei verder dat we moeten durven kijken wat de waarden van de EU voor de
jongeren van vandaag betekenen en hoe we deze samen vorm kunnen geven zodat ze levend
blijven en tastbaar zijn voor alle jongeren. Er is de nood aan een holistische kijk op de
levenswandel van jongeren. Deze kijk moet vertrekken van de behoefte van jongeren om hun
leven zelf vorm te kunnen geven in autonomie en het gevoel te bestrijden slechts de speelbal
te zijn van globale evoluties waar schijnbaar niemand vat op heeft. Daarbij zijn niet alle
jongeren hetzelfde. Voor de enen is autonomie de kans om zelf het initiatief te nemen en te
“ondernemen”, voor de anderen is bescherming en ondersteuning nodi g. Het is duidelijk dat
versterkende solidariteit en empowerment van minder bevoorrechte jongeren en jongeren met
zeer diverse achtergronden, mobiliteitsbevordering, politieke en burgerschapsvorming
belangrijke onderwerpen zijn die relevant blijven voor het uitbouwen van Europa’s toekomst.
Verder zal er prioritair moeten worden ingezet op meer sociale cohesie in de Europese Unie.
Sociale cohesie is de lijm die de samenleving bijeenhoudt. Voor dit alles zijn wel essentiële
bouwstenen nodig, zoals een EU waar plaats is voor kritische reflectie, een duurzame EU, de
integratie van welzijn en gezondheid in alle beleidsbeslissingen en levenslang leren.

Sessie Sport
Datum
23 mei 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie
België
en Sport
Hoofdpunten van de 1. Aanname raadsconclusies over de rol van sport als platform
agenda
voor sociale inclusie door vrijwilligerswerk
2. Aanname resolutie ‘EU werkplan sport 2017-2020’
3. Debat over de inzet van sport media om de sociale inclusie
te versterken
4. Varia: Terugblik op de WADA-vergaderingen
5. Varia: Kandidatuur Parijs Olympische Spelen 2024
6. Varia: Rubberproblematiek van de kunstgrasvelden
1.

Aanname raadsconclusies over de rol van sport als platform voor sociale inclusie door
vrijwilligerswerk

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers hebben de raadsconclusies over de rol van sport als platform voor sociale inclusie
door vrijwilligerswerk zonder problemen aangenomen. De conclusies gaan in op het grote belang
van vrijwilligerswerk voor de sportsector en de bijdrage die op die manier vanuit sport geleverd
wordt aan de sociale inclusie in de maatschappij.
2. Aanname resolutie ‘EU werkplan sport 2017-2020’

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De resolutie over het EU werkplan voor sport dat start op 1 juli 2017 en eindigt op 31 december
2020 werd aangenomen door de lidstaten.
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Het werkplan legt de prioriteiten, de thema’s, de werkmethode en de verantwoordelijkheden voor
de werkzaamheden inzake sport de komende 3,5 jaar vast, waarbij gestreefd wordt naar zoveel
mogelijk congruentie met de inhoudelijke prioriteiten van de komende EU-voorzitterschappen.
Denemarken maakte een statement over het ontbreken van een concrete actie met betrekking tot
de strijd tegen wedstrijdvervalsing en benadrukte de noodzaak tot snelle ratificering van de
Europese conventie tegen wedstrijdvervalsing in de sport.
3. Debat over de rol van sportmedia om de sociale inclusie te versterken

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Bill Bush, directeur beleid van de Premier League, presenteerde aan de hand van een aantal
praktijkvoorbeelden de wijze waarop het professionele voetbal in Engeland haar maatschappelijke
rol opneemt en partnerschappen afsluit met de media om dit zichtbaar te maken voor het grote
publiek.
Tijdens het debat herbevestigden de sportministers de rol die sport inzake sociale inclusie kan
spelen en benadrukten ze de versterkende rol die sportmedia hierin kunnen opnemen. Door het
afsluiten van partnerschappen tussen sportmedia en de sportwereld kan deze belangrijke rol van
sport in de verf geplaatst worden. Onder meer door een actieve houding van de sportsector zelf
richting de media, maar ook door het aanbieden van opleidingen voor journalisten kan bewustzijn
gecreëerd worden bij de sportmedia en meer aandacht gaan naar de sociale aspecten van sport.
4. Terugblik op de WADA-vergaderingen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Minister Muyters gaf als EU-vertegenwoordiger in de bestuursvergaderingen van WADA een
samenvatting van de belangrijkste beslissingen die op de Foundation Board en de Raad van
Bestuur in mei 2017 in Montreal zijn genomen.
De inhoudelijke en praktische elementen met betrekking tot de herziening van de WADA-Code
werden toegelicht en de noodzaak voor een Europese coördinatie werd benadrukt.
De werkgroep good governance heeft in een eerste bijeenkomst de structuren van het WADA
behandeld en zal nu ook de procedures en werking bespreken.
In de werkgroep International Testing Authority werd overeenstemming bereikt over de
onafhankelijkheid van de nieuw op te richten International Testing Authority en de financiering
door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het IOC hoopt operationeel te zijn tegen de
komende Winterspelen.
Het WADA budget wordt in november beslist. De vraag werd gesteld aan WADA om een
meerjarenbegroting op te stellen en drie scenario’s uit te werken, zodat gehoor gegeven wordt
aan de bekommernis van de Europese overheden over de gevraagde verhoging en de koppeling
hiervan aan de prioriteiten en activiteiten van het WADA.
De Poolse minister Witold Banka werd aangeduid als Europese vertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur en Katowice zal de Wereldconferentie hosten in 2019.
5. Kandidatuur Parijs Olympische Spelen 2024

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
18

Frankrijk stelde haar kandidatuur voor de Olympische Zomerspelen in 2024 voor en vraagt de
steun van de Europese lidstaten.
6. Rubberproblematiek kunstgrasvelden

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Naar aanleiding van de berichten van de afgelopen maanden over het mogelijks schadelijk
gevolg van het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden, werden tal van vragen gesteld
over de veiligheid van de sportbeoefening op kunstgrasvelden. Op 28 februari publiceerde het
Europees Agentschap voor Chemische Substanties (ECHA) een rapport over het gebruik van
rubbergranulaat in kunstgrasvelden. In dit rapport stelt ECHA enerzijds dat er vandaag zeer
weinig reden tot bezorgdheid bestaat bij het gebruik van rubbergranulaat. Anderzijds gaf ECHA
de aanbeveling mee om een aanpassing van de norm onder de REACH regelgeving te overwegen.
Er heerst echter nog steeds veel onduidelijkheid bij de sportsector en de Vlaamse minister van
sport wil de sportsector voldoende kunnen informeren en actie ondernemen indien nodig. De
Europese Commissie wordt verzocht om ook de Europese sportministers op de hoogte te
houden van de verdere ontwikkelingen in dit dossier en de REACH norm in het bijzonder.
De Europese Commissie antwoordde hierop dat haar diensten samen met de lidstaten
onderzoeken of de REACH norm aangepast moet worden zodat granulaat met zo laag mogelijke
concentraties op de markt komt, nodigde de lidstaten uit om alle relevante informatie
hieromtrent aan haar te bezorgen en gaf aan de Raad Sport op de hoogte te houden van de
toekomstige ontwikkelingen.

Sessie Cultuur en Audiovisuele Zaken
Datum
23 mei 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Jean-Claude Marcourt, Waals minister van Economie, Industrie,
België
Innovatie, Digitale Zaken, Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media
Hoofdpunten van de 1. Herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten
agenda
2. Raadsconclusies internationale culturele betrekkingen
3. Varia
1.

Herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad kwam tot een algemene oriëntatie over het voorstel voor een herziene richtlijn
audiovisuele mediadiensten. De voornaamste resterende knelpunten in de Raad waren: het
toepassingsgebied van de richtlijn, de regels inzake jurisdictie, de quota voor Europese werken
en financiële bijdragen.
Het akkoord kwam er op basis van de volgende elementen:
 het toepassingsgebied van de richtlijn is verruimd: ook sociale mediadiensten vallen
eronder, voor zover de verstrekking van audiovisuele inhoud een essentieel deel van die
diensten vormt;
 de regels inzake jurisdictie zijn gestroomlijnd en de samenwerkingsprocedures tussen
regulatoren zijn versterkt om problemen op te lossen met grensoverschrijdende diensten,
bijvoorbeeld problemen die ontstaan doordat aanbieders die in één land zijn gevestigd,
zich richten op publiek in een ander land.
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 de bevordering van Europese producties zal ook op aanbieders van diensten op aanvraag
van toepassing zijn, door de verplichting om een minimumquotum van 30% Europese
producties in hun catalogus aan te bieden en de mogelijkheid voor de lidstaten om een
financiële bijdrage van aanbieders van mediadiensten te vragen, met inbegrip van
aanbieders die in een andere lidstaat zijn gevestigd, maar met uitzondering van startende
en kleine ondernemingen.
Ook de regels inzake audiovisuele commerciële communicatie werden versoepeld. Bovendien is
er in het akkoord aandacht voor de onafhankelijkheid van nationale reguleringsinstanties, de
transparantie inzake media-eigendom, een betere toegankelijkheid van audiovisuele diensten
voor personen met een beperking, een betere bescherming van minderjarigen en de noodzaak
om mediageletterdheid te ontwikkelen.
Vlaanderen steunt het bereikte compromis steunen, vooral het ruimere toepassingsgebied, de
onafhankelijkheid van regulatoren, de betere toegankelijkheid voor personen met een
beperking, de betere bescherming van minderjarigen en de noodzaak van mediageletterdheid
worden positief geëvalueerd.

Link met het Europees Parlement

De Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT) heeft op 25 april 2017 over haar verslag gestemd,
en de plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft de Commissie CULT op 17 mei
2017 een mandaat verleend om de onderhandelingen met de Raad te beginnen. Het akkoord in
de Raad effent dus het pad voor de onderhandelingen met het Europees Parlement, zodat de
richtlijn zo spoedig mogelijk kan worden aangenomen.
2. Raadsconclusies internationale culturele betrekkingen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers namen ook conclusies aan over een EU-strategie voor internationale culturele
betrekkingen. In de conclusies wordt voorgesteld een sectoroverschrijdend platform op te
zetten dat deskundigen uit verschillende beleidsdomeinen (cultuur, buitenlandse zaken ,
ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, mensenrechten, douane, enz.) bijeen zou brengen om
synergieën en complementariteit te helpen ontwikkelen bij de uitvoering van de strategie.
Cultuur wordt in diplomatieke betrekkingen steeds meer erkend als een "zachte macht"- een
instrument dat de mogelijkheid biedt betrekkingen en contacten met derde landen tot stand
te brengen en te onderhouden wanneer traditionele maatregelen niet volstaan .

Link met het Europees Parlement

De gezamenlijke Commissievergadering Cultuur en Buitenlandse Zaken heeft op 30 mei 2017
over een eigen ontwerpverslag met betrekking tot dit thema gestemd. De plenaire vergadering
van het Europees Parlement zal stemmen op 3 juli 2017.
3. Varia punten

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Volgende varia punten kwamen aan bod in de Raad:
 Een voorstel voor meer ondersteuning van mobiliteit van culturele actoren, vooral
jongeren;
 Een vraag naar betere afdwingbaarheid van auteursrechten in de culturele en
audiovisuele sector;
 Een presentatie van de Europese Culturele Hoofdsteden voor 2021 (Elefsina in Griekenland
en Timisoara in Roemenië)
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 Een voorstel voor gemeenschappelijke EU importregels voor culturele goederen;
 Het programma van het inkomende Estse voorzitterschap.
9. Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
23 mei 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Johan Van Overtveldt, Federaal minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester – landenverslagen: diepgaande evaluaties
agenda
en uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen –
ontwerpconclusies van de Raad

1.

Europees Semester – landenverslagen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Na een presentatie door de voorzitter van het Economisch en Financieel Comité en door
Europees Commissaris voor Economische en Financiële Zaken Moscovici, hebben de ministers
zonder discussie conclusies aangenomen over de diepgaande evaluaties die de Europ ese
Commissie in het voorjaar van 2017 uitvoerde in het kader van de macro-economische
onevenwichtighedenprocedure en de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen in 2016
(http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/23-conclusions-2016country-specific-recommendations/).
Voor België identificeerde de Europese Commissie geen onevenwichtigheden die een
diepgaande evaluatie zouden rechtvaardigen. Dit neemt evenwel niet weg dat België met
uitdagingen kampt op vlak van onder andere het pensioensysteem en de lange-termijn
gezondheidszorg die implicaties hebben voor de publieke financiën, de complexiteit van het
belastingsysteem, de inflatieontwikkelingen die de competitiviteitswinsten teniet kunnen doen,
de beperkte concurrentie in bepaalde delen van de dienstensector en de werking van de
arbeidsmarkt.
Wat de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen betreft, werd er vastgesteld dat
België voor 65% van de aan haar gerichte aanbevelingen enige vooruitgang geboekt heeft. Voor
35% van de aanbevelingen werd slechts een beperkte tot geen vooruitgang opgetekend. België
boekte substantiële vooruitgang op vlak van de hervorming van het loonvormingsstelsel. België
boekte enige vooruitgang op vlak van de hervorming van het belastingsysteem, het verzekeren
van de effectiviteit van activeringsmaatregelen en op vlak van het wegwerken van barrières
inzake investeringen. Beperkte vooruitgang werd geboekt op vlak van het verhogen van de
innovatiecapaciteit en de concurrentie in de markt voor professionele diensten en in de
detailhandel.
10. Raad Concurrentievermogen
Datum
Plaats
Woordvoerder
België

29-30 mei 2017
Brussel
voor Industrie:
adjunct-Permanent
Hoogmartens

Vertegenwoordiger

Jan
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Hoofdpunten
agenda

1.

van

Interne Markt: Vice-eersteminister en minister van Werk,
Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris
Peeters
Onderzoek:
adjunct-Permanent
Vertegenwoordiger
Jan
Hoogmartens
de 1. Interne Markt: proportionaliteitstoets gereguleerde beroepen
2. Interne Markt: notificatieprocedure dienstenrichtlijn
3. Industrie: toekomst industriebeleid
4. Onderzoek:
economische
rationale
van
openbare
investeringen in onderzoek en innovatie

Interne Markt: proportionaliteitstoets gereguleerde beroepen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad nam een algemene benadering aan over het voorstel voor een richtlijn betreffende een
evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de nieuwe reglementering van beroepen. Met het
voorstel wilde de Commissie duidelijkheid scheppen over hoe de lidstaten een beoordeling moeten
uitvoeren wanneer zij de toegang tot een beroep reglementeren.
Zoals de titel aangeeft, schrijft het voorstel voor dat lidstaten voorafgaand aan de goedkeuring
van regels de evenredigheid beoordelen van de voorgenomen maatregelen. Voorts voorziet het
voorstel in allerlei componenten van de toets, zoals de aard van de risico’s, de complexiteit van
de taken, de economische effecten van de maatregel, de mogelijkheid om minder beperkende
maatregelen te nemen en het effect van de maatregelen in samenhang met andere wetgeving die
van toepassing is op het beroep dat men wenst te reguleren. Deze componenten zijn gebaseerd
op rechtspraak van het Hof van Justitie dat doorheen de jaren via verschillende zaken de
evenredigheidstoets heeft uitgelegd.
De algemene benadering van de Raad leunt dicht aan bij het originele voorstel van de Europese
Commissie. Eens aangenomen, zal ook Vlaanderen een evenredigheidsbeoordeling moeten
uitvoeren bij het reglementeren van de toegang tot het beroep. Aangezien Vlaanderen nu reeds in
de praktijk deze beoordeling uitvoert, was Vlaanderen voorstander van het voorstel van de
Europese Commissie.

Link met het Europees Parlement

De benadering vormt de basis voor onderhandelingen met het Europees Parlement, wiens
standpunt eind dit jaar wordt verwacht.
2. Interne Markt: notificatieprocedure dienstenrichtlijn

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad nam een algemene benadering aan over het voorstel voor een richtlijn betreffende de
handhaving van richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling
van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten
en tot wijziging van richtlijn 2006/123/EG en verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende
administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt.
Het voorstel betreft een verbetering van de huidige procedure onder de dienstenrichtlijn. De
dienstenrichtlijn verbiedt lidstaten om het vrij verkeer van diensten en vestiging te verhinderen,
behoudens uitzonderingen gebaseerd op openbare veiligheid, openbare orde, volksgezondheid,
etc. Een deel van de maatregelen die lidstaten op basis van de uitzonderingsgronden invoeren,
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moet door lidstaten worden aangemeld zodat de Commissie in het oog kan houden of de regels
wel conform de dienstenrichtlijn zijn.
De huidige notificatieprocedure werkt echter niet naar behoren volgens de Commissie: zo moeten
niet alle uitzonderingsgronden worden aangemeld. Bovendien staat in de huidige procedure niet
vermeld wanneer de lidstaten worden geacht hun maatregelen aan te melden.
Tijdens de onderhandelingen in de Raad werd het voorstel van de Commissie vrij sterk gewijzigd.
Het belangrijkste om te onthouden is dat:
 notificaties voortaan ex-ante moeten gebeuren (dus ontwerpmaatregelen), behalve
parlementaire wijzigingen die gebeuren na de initiële aanmelding,
 de reikwijdte van de notificatieverplichting werd uitgebreid om meer in
overeenstemming te zijn met de reikwijdte van de dienstenrichtlijn.
Wanneer het voorstel wordt aangenomen, zal ook Vlaanderen ontwerpmaatregelen moeten
aanmelden die het vrij verkeer van diensten of vestiging aan banden legt. Dit geldt niet enkel voor
de Vlaamse overheid, maar ook voor alle overheidsniveaus dus ook bvb. steden en gemeenten.
Vlaanderen heeft het voorstel van de Commissie van bij aanvang kritisch bekeken. Zo voorzag het
voorstel van de Commissie in niet-tegenstelbaarheid aan derden van vereisten die niet
genotificeerd waren, ongeacht of deze in lijn waren met de dienstenrichtlijn. Deze bepaling werd
uiteindelijk geschrapt (in de praktijk betekent dit dat het Hof van Justitie zich hierover zal
uitspreken). Het voorstel voorzag ook dat, bij ernstige twijfels van de Commissie over de
verenigbaarheid van de voorgenomen maatregel met de dienstenrichtlijn, lidstaten de
voorgenomen maatregel niet mochten aannemen vooraleer het fiat te krijgen van de Europese
Commissie. Ook dat is geschrapt. Waar Vlaanderen zijn slag niet thuis heeft gehaald, is de
uitbreiding van de reikwijdte van het voorstel. Vlaanderen was van oordeel dat het wijzer zou zijn
om de verbeterde procedure in eerste instantie toe te passen op de huidige reikwijdte van de
notificatieverplichting om in een latere fase eventueel uit te breiden. Maar een meerderheid van
lidstaten was te vinden voor een uitgebreide verplichting van bij de start van de vernieuwde
notificatieprocedure. Vlaanderen schaart zich achter het gevonden compromis.

Link met het Europees Parlement

De benadering vormt de basis voor onderhandelingen met het Europees Parlement, wiens
standpunt eind dit jaar wordt verwacht.
3. Industrie: toekomst industriebeleid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad heeft conclusies aangenomen over een EU-strategie voor de industrie. Met deze conclusies
houdt de Raad de druk op de Europese Commissie om met een strategie voor de industrie te
komen. Tot op heden weigert de Commissie een specifiek initiatief te nemen op basis van het
argument dat alle beleid van de EU in het teken staat het van het industrieel
concurrentievermogen (het zogenaamde mainstreaming van het concurrentievermogen). En dit
ondanks een duidelijke oproep, niet enkel van de lidstaten, maar ook van de industrie zelf.
Tijdens de Raad hielden lidstaten ook een debat over hoe een EU-industriebeleid er zou moeten
uitzien. Uit de discussie bleek dat, ondanks de consensus over de nood aan een EU-strategie voor
de industrie, over de inhoud ervan de meningen blijven verschillen volgens de oude scheidslijnen.
Sommige lidstaten willen eerder een horizontaal beleid gericht op randvoorwaarden, terwijl
andere lidstaten van oordeel zijn dat er aanvullend ook sectorbeleid moet zijn. In de praktijk voert
de Commissie een sectorbeleid voor specifieke sectoren, zoals de automobielindustrie, de
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ruimtevaartindustrie of de defensie-industrie. Voor de rest lag de focus van de lidstaten op
klassieke elementen zoals KMO’s, onderzoek en innovatie, handel, toegang tot financiering,
clusterbeleid, slimme specialisatie, etc.
Vlaanderen en België hebben hun pleidooi voor een duidelijk EU-industriebeleid dat ze al een
aantal jaren op EU-niveau uiten, herhaald. Vlaanderen is daarbij van oordeel dat er naast het
mainstreamen domeinen zijn waarop de EU een toegevoegde waarde kan bieden ten opzichte van
het beleid van regio’s en lidstaten, zoals het clusterbeleid.

Link met het Europees Parlement

Ook het Europees Parlement is voorstander van een Europees industriebeleid, zoals onder meer
blijkt uit haar resolutie van 15 januari 2014.
4. Onderzoek: economische rationale van openbare investeringen in onderzoek en innovatie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese onderzoeksministers hielden een discussie over de economische rationale van
openbare investeringen in onderzoek en innovatie. De discussie werd gestuurd richting het
versnellen en beter verspreiden van innovatie en de impact die overheden van de investeringen
mogen verwachten.
De reden waarom de nadruk wordt gelegd op het versnellen en beter verspreiden van innovatie,
is omdat dit wordt gezien als de sleutel tot meer productiviteit. De productiviteitsgroei in de EU
is de laatste jaren immers zo goed al stil gevallen. Om innovatie te versnellen en beter te
verspreiden, verwezen lidstaten naar de nood aan blijvende investeringen in onderzoek en
innovatie, het hanteren van een ecosysteembenadering en het belang van onder meer onderwijs
en vaardigheden, de toegang tot financiering (ook in de fase dichtbij commercialisering), de
samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven enz. De impact van investeringen in
onderzoek en innovatie moet breed gedefinieerd worden (niet enkel economisch): betere
levenskwaliteit, meer kennis, maar uiteraard ook het aantrekken van private investeringen die
moeten leiden tot meer concurrentievermogen alsook antwoorden bieden op grote
maatschappelijke uitdagingen. Om de impact te maximaliseren, pleitten verschillende lidstaten om
enkel het beste onderzoek te financieren (excellentieprincipe). België verwees hier naar het gebruik
van slimme specialisatie om de impact van nationale en regionale investeringen te verhogen.
Het aantonen van de tastbare impact van de Europese investeringen in onderzoek en innovatie is
een belangrijke focus geworden van de Commissie, in het bijzonder van DG Onderzoek & Innovatie.
De reden is niet ver te zoeken: de volgende budgetbesprekingen zullen omwille van de Brexit in
moeilijke omstandigheden plaatsvinden. Om de collega’s van DG Budget te overtuigen dat het
volgende EU-Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie een aanzienlijke investering waard is,
willen zij aantonen dat de investeringen die tijdens de voorgaande Kaderprogramma’s werden
gedaan, wel degelijk een impact hebben gehad. Ook voor Vlaanderen is deze discussie belangrijk,
aangezien Vlaamse actoren aanzienlijke onderzoeksmiddelen ontvangen uit het EUKaderprogramma.

24

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

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 mei 2017 werd 1 voorstel van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: C (2017) 2842
Naam: indicatieve lijst van
elementen bij de
voorbereiding van
mariene strategieën

4

Inhoud
Bevoegdheid4
Richtlijn (EU) .../… van de commissie tot wijziging van Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Federale
Parlement en de Raad wat betreft de indicatieve lijsten van elementen waarmee rekening moet bevoegdheid
worden gehouden bij de voorbereiding van mariene strategieën

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

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 mei 2017 werden 5 aangenomen richtlijn gepubliceerd.

5
6

Dossier
RL: (EU) 2017/898
Naam: veiligheid van
speelgoed, wat bisfenol A
betreft

Inhoud

Termijn5

Bevoegdheid6

Richtlijn (EU) 2017/898 van de Commissie van 24 mei 2017 tot wijziging, met het oog 25-11-2018
op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden
gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat bisfenol
A betreft

Federale
bevoegdheid

RL: (EU) 2017/853
Naam: controle op de
verwerving en het
voorhanden hebben van
wapens

Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot 14-09-2017
wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving
en het voorhanden hebben van wapens

Vlaamse
bevoegdheid

RL: (EU) 2017/845
Naam: indicatieve lijst van
elementen bij de
voorbereiding van mariene
strategieën
RL: (EU) 2017/828
Naam: bevorderen van de
langetermijnbetrokkenheid
van aandeelhouders

Richtlijn (EU) 2017/845 van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2008/56/EG van 07-12-2018
het Europees Parlement en de Raad wat betreft de indicatieve lijsten van elementen
waarmee rekening moet worden gehouden bij de voorbereiding van mariene
strategieën

Federale
bevoegdheid

Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging 10-06-2019
van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van
aandeelhouders betreft

Federale
bevoegdheid

Departement
Buitenlandse
Zaken

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) 2017/774
Naam: veiligheid van
speelgoed, wat lood betreft

Richtlijn (EU) 2017/738 van de Raad van 27 maart 2017 tot wijziging, met het oog op 04-11-2018
aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat
fenol betreft

Federale
bevoegdheid
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3.

Stand van zaken omzettingsdossiers

Hieronder volgt een stand van zaken met betrekking tot de omzetting van Europese richtlijnen. Dit overzicht heeft enkel betrekking op richtlijnen die
een omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereisen. Met betrekking tot een aantal richtlijnen speelt Vlaanderen een adviserende rol. Aangezien dergelijke
richtlijnen geen omzetting vereisen in Vlaamse regelgeving, worden zij niet opgenomen in dit overzicht.
Er wordt in dit overzicht een onderscheid gemaakt tussen de “interne markt” richtlijnen (Vlaams scorebord interne markt) en de richtlijnen die niet
onder de interne markt vallen (overige Vlaamse omzettingsdossiers).
1.

Vlaams scorebord interne markt

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

Vlaams scorebord van juni 20177

Het Vlaams scorebord van juni 2017 omvat 16 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 11 heeft omgezet.

7

Het Vlaams scorebord van juni 2017 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2017. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2017 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 10 juni 2017.
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VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/0011

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij 31-12-2016
Naam: in de handel brengen van Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
zaaizaad van oliehoudende oliehoudende planten en vezelgewassen
planten en vezelgewassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel
Beleidsdomein(en): LV
in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Het ministerieel besluit
Minister(s): Schauvliege
werd op 6 juli 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 8 juli 2016 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54695.
RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de voorschriften 31-12-2016
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn
2008/90/EG van de Raad vallen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de voorschriften
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56267.

RL: 2014/97/EU

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

RL: (EU) 2015/2087

Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn
bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers
moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften van de fruitgewassen, specifieke
voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële
inspecties. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2016) 56269.
Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie van 18 november 2015 houdende wijziging van bijlage II 09-12-2016
van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

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

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

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50650.

RL: (EU) 2015/1480

Richtlijn (EU) 2015/1480 van de Commissie van 28 augustus 2015 tot wijziging van diverse bijlagen 31-12-2016
bij de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de regels betreffende de referentiemethoden, de validatie van gegevens en de locatie
van de bemonsteringspunten voor de beoordeling van de luchtkwaliteit

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

De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu werd op 17 februari 2017 gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en op 20 februari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51126 en MNE (2017) 51127

RL: (EU) 2015/2376

Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31-12-2016
Naam: verplichte automatische betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
uitwisseling van inlichtingen op De richtlijn wordt omgezet door een decreet diverse fiscale bepalingen en een besluit. Het decreet
belastinggebied
houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen werd op 30 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 11 januari
Beleidsdomein(en): FB
2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
Minister(s): Tommelein
(2017) 50296. Het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van
belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december
2015 werd op 14 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51580.
RL: 2013/55/EU

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

EWI,

OV,
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Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts

Crevits, Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor
diverse beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de omzetting en
de toepassing van deze richtlijn.
De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties. Het decreet werd op 10 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en samen met de concordantietabel genotificeerd aan 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 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 52207.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners werd het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart
2009, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de
Europese Economische Ruimte op 5 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13
september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2016) 55695.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie werd het
ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het
vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten gewijzigd.
Het Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 werd op 18
januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50623.
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Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door
het ontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
RL: (EU) 2015/720

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 27-11-2016
Naam: verbruik van lichte plastic Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen
draagtassen
De reductiedoelstelling bepaald door artikel 4, 1 bis van de richtlijn is in België al gehaald dankzij
Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Schauvliege

initiatieven van en overeenkomsten met de sectoren (Comeos en Fost Plus). De omzetting van enkele
definities en het artikel 1, 1 bis en volgende werd technisch geregeld worden door een aanpassing
van de overeenkomsten die door de Interregionale Verpakkingscommissie ter zake werden
afgesloten. Het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 4 mei 2017 tot wijziging van
het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 19 december 2013 tot erkenning van de
vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere als organisme voor
verpakkingsafval werd op 9 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12 mei 2017
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
(2017) 52516.

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
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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.

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/61/EU

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

Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de
Minister(s): Homans, Weyts, gemeenschappen. Er werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de
omzetting van deze richtlijn in Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een
Tommelein, Gatz, Schauvliege
conceptnota ‘Aanleg elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn)’
goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet inzake maatregelen ter
verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het voorontwerp van decreet werd op 31 maart 2017
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
adviesraden en een eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State. Het advies van de Raad van
State werd ontvangen. Er wordt tevens een gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor
breedband opgemaakt. Het besluit hiertoe werd op 28 april 2017 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
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De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie
die geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot
infrastructuur, maar ook bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de
civiele werken en de toegang tot de fysieke binnenhuisinfrastructuur. Op 6 juli 2016 werd hiertoe
een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd door het overlegcomité. Dit ontwerp van
samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen
ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
snelheid werd op 30 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Bij de bekrachtiging
van het afgesloten samenwerkingsakkoord door het Waalse gewest heeft de Raad van State
opmerkingen gemaakt, waardoor het reeds goedgekeurde samenwerkingsakkoord gewijzigd dient te
worden. Het aangepast ontwerp is momenteel voorwerp van besprekingen tussen de federale
overheid en de gewesten.
RL: (EU) 2015/719

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 07-05-2017
Naam: in het nationale en Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de
internationale
verkeer Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer
maximaal
toegestane maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane
gewichten
afmetingen en gewichten
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
RL: 2014/52/EU

De omzetting wordt voorbereid door de administratie. De richtlijn wordt omgezet door een besluit
van de Vlaamse Regering.
Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van 16-05-2017
Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten
De richtlijn wordt omgezet door een decreet en een besluit. Het decreet tot wijziging van het decreet
Beleidsdomein(en): Omgeving
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
Minister(s): Schauvliege
de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat
betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten werd op 6
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februari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten voor de
omgevingsveiligheidsrapportage werd 30 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beide
stukken wetgeving werden op 15 mei 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52540 en MNE (2017) 52541. Daarnaast werd nog
een hele reeks bestaande wetgeving die deze richtlijn omzet, samen met een concordantietabel,
aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE
(2017) 52730, MNE (2017) 52732, MNE (2017) 52734, MNE (2017) 52735, MNE (2017) 52736, MNE (2017) 52737,
MNE (2017) 52738, MNE (2017) 52740, MNE (2017) 52741, MNE (2017) 52742, MNE (2017) 52743, MNE (2017)
52744, MNE (2017) 52745, MNE (2017) 52752, MNE (2017) 52753, MNE (2017) 52754, MNE (2017) 52755, MNE
(2017) 52756, MNE (2017) 52757, MNE (2017) 52758, MNE (2017) 52759, MNE (2017) 52760, MNE (2017) 52761
en MNE (2017) 52767.
RL: 2014/45/EU

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

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

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
Naam: technische controle technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
langs
de
weg
van en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
bedrijfsvoertuigen
De omzetting wordt voorbereid door de administratie. Voor de omzetting van deze richtlijn moeten
twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk besluit. De aanpassing van de
Beleidsdomein(en): MOW
wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie), en zal gebeuren
Minister(s): Weyts
via een besluit van de Vlaamse Regering. Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door
een nieuw besluit van de Vlaamse Regering.
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B.

Vlaams scorebord van december 20178

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 5 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 1 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2017/0433

Richtlijn (EU) 2017/433 van de Commissie van 7 maart 2017 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG 15-06-2017
Naam:
lijst
van van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten
defensiegerelateerde producten In het Vlaamse Gewest werden de bepalingen van Richtlijn 2009/43/EG geïmplementeerd in het
Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 en het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, waarmee
Beleidsdomein(en): iV
Vlaanderen Richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in Vlaamse regelgeving. Richtlijn
Minister(s): Bourgeois
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
wordt van de Gemeenschappelijke EU-lijst van Militaire Goederen (ML-lijst). Deze ML-lijst wordt
jaarlijks aangepast en telkenmale wordt dan ook een nieuwe richtlijn gepubliceerd die de bijlage van
Richtlijn 2009/43/EG wijzigt. Richtlijn (EU) 2017/0433 is een dergelijke wijzigende richtlijn. Het
Vlaams Gewest heeft in zijn Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 hier echter reeds op geanticipeerd.
Het begrip “defensiegerelateerde producten” van artikel 2, lid 5 wordt immers gedefinieerd als “de
producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die opgenomen zijn in de
Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen”, waarmee telkens wordt verwezen naar de laatst
versie van die lijst zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het
Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit werden op 21 maart 2017 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51682 en MNE
(2017) 51684.

8

Het Vlaams scorebord van december 2017 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2017.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2017 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2017.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/1513

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging 10-09-2017
Naam: kwaliteit van benzine & van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van
bevordering van het gebruik Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
van energie uit hernieuwbare De formele omzetting van de wijzigingen van Richtlijn 98/70/EG (kwaliteit brandstoffen) zal door
bronnen
federale overheid gebeuren op basis van bevoegdheden op gebied van productnormen.
Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Tommelein

De formele omzetting van de wijzigingen van de Richtlijn 2009/28/EU (hernieuwbare energie) voor
wat de duurzaamheidscriteria betreft zal gebeuren door de federale overheid voor de
transportbrandstoffen en de Gewesten voor de vloeibare biomassa gebruikt voor opwekking
van elektriciteit. De aanpassing van de bijmengingsverplichtingen voor biobrandstoffen zal gebeuren
door de federale overheid.
De richtlijn zal worden omgezet door een aanpassing van het energiebesluit. Het ontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat
betreft technische wijzigingen van de certificatentoekenning en de invoering van
biomassacertificatie, van duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van ILUCvoorwaarden werd op 12 mei 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

RL: (EU) 2015/1787

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

Naam: kwaliteit van voor
menselijke
consumptie
bestemd water
De richtlijn zal worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
Beleidsdomein(en): Omgeving
besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit
en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft de omzetting van richtlijn
Minister(s): Schauvliege
2015/1787 en houdende de wijziging van diverse bepalingen. Het ontwerpbesluit is in voorbereiding.
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RL: (EU) 2016/1914
Naam: kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen zich ten
minste moeten uitstrekken
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/1914 van de Commissie van 31 oktober 2016 tot wijziging van de 30-06-2017
Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor
dat onderzoek
De richtlijn zal worden omgezet door een ministerieel besluit. Het ministerieel besluit werd
ondertekend door de minister en zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

RL: (EU) 2016/2309

Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de 30-06-2017
Naam: vervoer van gevaarlijke wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
goederen over land
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Wat het ADR (wegvervoer) betreft, hoeft de richtlijn niet omgezet te worden ingevolge de
dynamische bepaling in art. 1 van het KB van 28 juni 2009. Aangezien de aanmelding van de
omzetting vereist blijft, zal een verwijzing naar deze dynamische bepaling worden opgeladen in de
databank.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, is een nieuwe omzetting vereist. Deze omzetting is in
voorbereiding.
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C.

Vlaams scorebord van juni 20189

Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 3 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2015/2193

Laatste stand van zaken

Termijn

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

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

9

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 31-12-2017
66/401/EEG van de Raad teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium ×
boucheanum Kunth op te nemen
De richtlijn zal worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in
en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth en door het ministerieel besluit tot
wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 205 houdende de
reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname

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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van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth. Er werd
advies ontvangen van de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het
Landbouwbeleid over beide besluiten.
RL: (EU) 2016/1148
Naam: maatregelen voor een
hoog gemeenschappelijk niveau
van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie

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

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

2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 3 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te worden omgezet
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Crevits,

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider
Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang
tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1),
onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus
betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat betreft
punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
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gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor
het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585.
Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet betreffende het volwassenonderwijs, het decreet
basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het
secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor wat
betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de Kinderbijslag
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017) 50549.
RL: 2014/66/EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen in De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
het kader van een overplaatsing voorbereiding.
binnen een onderneming
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
Beleidsdomein(en): WSE, OV, het kader van een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
WVG, KB
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2)
Minister(s): Muyters, Crevits,
en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
Vandeurzen, Homans
diensten (3). Voor wat betreft punt 1 werden het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
voorwaarden en procedure tot erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen
met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige
Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen
uitgereikt in het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012. Voor wat
betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de
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Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat betreft
punt (3) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor
het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
RL: (EU) 2016/801

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
toegang
en
verblijf
van vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
derdelanders met het oog op De omzetting wordt voorbereid.
onderzoek,
studie,
stages,
vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of aupairactiviteiten
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG, RWO

23-05-2018

OV,

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

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in mei 2017 nog maatregelen te nemen in 7 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
4 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in april 2017 betrokken in 6 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de afgeronde
inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.10 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.

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

Fase 2: IGS (23/11/2016)

Naam: seizoensarbeiders

12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden

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

10

Crevits, Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.

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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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.
Nr: 2017/0015

Fase 2: IGS (24/01/2017)

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

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

De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
Beleidsdomein(en): WSE, WVG, een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
EWI, OV
beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
Crevits
van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1 werden het besluit van de
Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van de gelijkwaardigheid van
buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het basisonderwijs en secundair onderwijs,
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en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in
het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de
Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012. Voor wat betreft punt 2 dient een
samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het
samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13
juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse
gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0165

Fase 3: MROA (29/09/2016)

Naam: aanleg elektronische 23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
communicatienetwerken
met 07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
hoge snelheid
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Beleidsdomeinen: KB, MOW, Commissie
Omgeving, CJSM, RWO
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
Minister(s): Homans, Wetys, de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Tommelein, Gatz, Schauvliege
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
Richtlijn: 2014/61/EU
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de gemeenschappen. Er
werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de omzetting van deze richtlijn in
Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een conceptnota ‘Aanleg elektronische
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communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn) goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het
ontwerp van decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het voorontwerp van decreet
werd op 31 maart 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
adviesraden en een eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State. Er wordt tevens een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit hiertoe werd op 28 april 2017 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die geschillen
kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook bij geschillen
over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de fysieke
binnenhuisinfrastructuur. Op 6 juli 2016 werd hiertoe een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd door
het overlegcomité. Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU
inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met
hoge snelheid werd op 30 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Bij de bekrachtiging van het
afgesloten samenwerkingsakkoord door het Waalse gewest heeft de Raad van State opmerkingen gemaakt,
waardoor het reeds goedgekeurde samenwerkingsakkoord gewijzigd dient te worden. Het aangepast ontwerp is
momenteel voorwerp van besprekingen tussen de federale overheid en de gewesten.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

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

Naam:
aanvraagprocedure Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
gecombineerde
vergunning 21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
onderdanen derde landen
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Richtlijn: 2011/98/EU
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
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08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde
procedure werd op 26 februari 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De adviezen van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen en van de Raad van State werden ontvangen. Volgens het advies van de Raad
van State dient voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken overheden te worden afgesloten.
Voor wat betreft het artikel 12, 1, f) het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake de
takken van de sociale zekerheid moet de wetgeving rond de kinderbijslag gewijzigd worden, en daarvoor is een
samenwerkingsakkoord nodig. Op 3 februari 2017 werd het ontwerp van decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting in de
gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011
betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde
landen om te verblijven en te werken op het grondgebied alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten
voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering.
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2. Drie lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

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

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

Nr.: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: omgevingslawaai

17/06/2017: nieuwe deadline voor antwoord op IGS

Beleidsdomein(en): Omgeving

05/04/2017: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS
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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, het actieplan voor de voornaamste
luchthaven (Brussel Nationaal) wordt nog overlegd. De Europese Commissie heeft bezwaren bij de onvolledigheid
van het Vlaamse plan, die het gevolg is van de bevoegdheidsverdeling en het gebrek aan afgestemd beleid tussen
het federaal en het gewestelijk niveau.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

Naam:
gemeenschappelijke 19/07/2016: antwoord op MROA verzonden
regels interne markt voor 16/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA goedgekeurd door de Europese
elektriciteit en aardgas
Commissie
Beleidsdomein(en): Omgeving
04/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Minister(s): Tommelein
Commissie
Richtlijnen:
2009/73/EG

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

-

-

-

de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet
houdende wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de
regulator betreft. Het decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
50730 en MNE (2017) 50731;
de toegang tot gebruikersgegevens: het besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het
technisch reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse
Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het
Vlaams Gewest werden op 10 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50260 en MNE (2017) 50261.
de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van
het energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat
bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2016) 55728 en MNE (2016) 55729.
het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen.
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3. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0014

Fase 2: IGS (24/01/2017)

Naam: verbruik van lichte plastic
draagtassen

22/05/2017: antwoord op IGS verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

27/03/2017: goedkeuring van de verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS

Minister(s): Schauvliege

20/03/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie

24/05/2017: nieuwe deadline voor antwoord op de IGS

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn
94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen
De reductiedoelstelling bepaald door artikel 4, 1 bis van de richtlijn is in België al gehaald dankzij initiatieven van
en overeenkomsten met de sectoren (Comeos en Fost Plus). De omzetting van enkele definities en het artikel 1, 1
bis en volgende werd technisch geregeld worden door een aanpassing van de overeenkomsten die door de
Interregionale Verpakkingscommissie ter zake werden afgesloten. Het besluit van de Interregionale
Verpakkingscommissie van 4 mei 2017 tot wijziging van het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie
van 19 december 2013 tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140
Evere als organisme voor verpakkingsafval werd op 9 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12
mei 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017)
52516.
Nr: 2017/0218

Fase 2: IGS (31/03/2017)

Naam: vermindering van de 31/05/2017: deadline voor antwoord op de IGS
nationale emissies van bepaalde Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering
luchtverontreinigende stoffen
van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en
Beleidsdomein(en): Omgeving
tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
Minister(s): Schauvliege

De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn wordt gesteld
dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden tegen 15/02/2017
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om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de lidstaten hun nationale emissie-inventarissen
en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote
puntbronnen en de informatieve inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van
toepassing in artikel 8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te zijn met de
rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet door het
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid en de samenwerkingsovereenkomst
tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht op emissies in de lucht en op de strukturering
van de gegevens BS. Beide akten werden op 19 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676 en MNE (2017) 52678.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0164

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

Naam: beroepskwalificaties en 27/04/2017: aanvullend MROA ontvangen met deadline 27/06/2017
administratieve samenwerking 02/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
IMI
14/12/2016: weigering van de verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
Beleidsdomein(en): EWI, OV,
29/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
WVG, RWO
Commissie
Minister(s): Muyters, Crevits,
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
Vandeurzen, Bourgeois
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
Richtlijn: 2013/55/EU
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Het
decreet werd op 10 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en samen met de concordantietabel aangemeld

53

bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52473 en MNE (2017)
52474.
Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn
2005/36 op 14 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 april 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52207.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning
van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningsbesluit van 22 november
2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. Het Ministerieel besluit tot uitvoering
van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 werd op 18 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2017) 50623.
Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door het ontwerp van
decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
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4. 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.: 2016/2070

Fase 2: IGS (25/11/2016)

Naam: milieuaansprakelijkheid 25/11/2016: antwoord verzonden op IGS door de federale overheid
met
betrekking
tot
het 22/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
voorkomen en herstellen van Commissie (tot 25/11/2016).
milieuschade
20/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): Omgeving
De Europese Commissie is van oordeel dat België de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 7 in
Minister(s): Schauvliege
samenhang met bijlage II, artikel 12, lid 1, onder b), en laatste alinea, en bijlage III, punt 11, bij richtlijn 2004/35/EG
Richtlijn: 2004/35/EG
betreffende milieuaansprakelijkheid niet is nagekomen wat het voorkomen en herstellen van milieuschade betreft.
De artikelen 7 en 12 zijn volgens de Europese Commissie omgezet door het koninklijk besluit van 8 november 2007
betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over
de binnenwateren of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun
krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer. Dit
koninklijk besluit zal door de federale overheid worden gewijzigd om artikelen 7 en 12 correct om te zetten. Dit
koninklijk besluit is sinds de zesde staatshervorming ook gedeeltelijk de bevoegdheid van de gewesten. In
Vlaanderen is het gedeelte van het koninklijk besluit waar het de bevoegdheid van Vlaanderen betreft vervangen
door een besluit van de Vlaamse Regering waarbij de doorvoer van afvalstoffen uitdrukkelijk is opgenomen in het
toepassingsgebied van de regelgeving en waarbij ook nog eens uitdrukkelijk het koninklijk besluit is opgeheven
voor zover van toepassing op doorvoer van afvalstoffen in het Vlaams Gewest. Hoewel de ingebrekestelling de
aanpassing die in Vlaanderen werd aangenomen niet vermeldt, werd in het voorafgaande EU-pilotdossier en bij
de aanmelding van het besluit van de Vlaamse Regering gewezen op de volledige conformiteit. In het met redenen
omkleed advies dat ontvangen werd op 27 april 2017 wordt expliciet bevestigd dat de IGS gericht was naar andere
Belgische overheden. De Europese Commissie heeft dus impliciet aangenomen dat Vlaanderen in orde is.
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FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

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

21/04/2014: antwoord op aanvullend MROA verzonden
De Europese Commissie stelt dat België artikelen 13 (overschrijding van grenswaarden voor het niveau van PM 10)
en 23, lid 1 (de verplichting om de overschrijding zo kort mogelijk te houden) van de richtlijn niet is nagekomen.
Op 18 juni 2015 liet de Europese Commissie weten dat zij de zaak aanhangig zouden maken bij het Europees Hof
van Justitie. Het verzoekschrift van de Commissie werd niet neergelegd bij het Hof. Op 19 november 2015 besliste
de Europese Commissie om de zaak uit te stellen. De meetresultaten voor het jaar 2015, die 100% conformiteit met
de richtlijn aantonen, werden overgemaakt aan de Europese Commissie. Het Europees Milieuagentschap is
momenteel bezig met de verificatie van de gegevens.

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

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

Naam: Stedelijk afvalwater

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

Beleidsdomein(en): Omgeving

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 1991/271/EG

De Europese Commissie was van mening dat er een systematische schending was van artikelen 3, 4 en 10 van
richtlijn 1991/271/EG gezien er voor een hele reeks agglomeraties in het Vlaamse en het Waalse Gewest een tekort
was in de opvangsystemen van het afvalwater, een onvolledige zuiveringscapaciteit of een gebrek aan vereiste
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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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