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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda maart 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden
tijdens de maand maart 2017. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze
bijlage.
Datum
2-3 maart
3 maart

6 maart

6 maart
7 maart
9-10 maart
16 maart
20 maart

20 maart
21 maart
27-28 maart

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Handel
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid,
Gezondheid en
Consumentenbescherming (Werk &
Sociaal beleid)

Woordvoerder
Federaal
Federaal

Raad Landbouw en Visserij

Landbouw:

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Europese Raad
Informele Raad
Ontwikkelingssamenwerking
Informele Raad Werkgelegenheid,
Sociaal beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming (Gezondheid)
Eurogroep
Raad Economische en Financiële Zaken
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

Assessor
n.v.t.
Werk: Vlaams
Gewest

Sociaal beleid:

federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

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

Federaal

Franse
Gemeenschap

Federaal
Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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2. Agenda april 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens
de maand april 2017. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse Mededeling
over ontwikkelingen in de EU van volgende maand.
Datum
3-4 april

3 april
3 april

6 april
7 april
8 april
25-26 april
25 april
26-27 april
28-29 april
29 april

Raadsbijeenkomst
Informele bijeenkomst van de ministers
van Werkgelegenheid, Sociaal Beleid en
Volksgezondheid

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Landbouw en Visserij

Informele bijeenkomst van de ministers
van Concurrentievermogen
Eurogroep
Informele bijeenkomst van de ministers
van Economische en Financiële Zaken
Informele bijeenkomst van de ministers
van Milieu
Raad Algemene Zaken
Informele bijeenkomst van de ministers
van Defensie
Informele bijeenkomst van de ministers
van Buitenlandse Zaken
Buitengewone Europese Raad (artikel
50)

Woordvoerder
Federaal

Assessor
Werk: Vlaams
Gewest

Sociaal beleid:

federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Waals Gewest

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

Federaal
Federaal

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

Vlaams Gewest

Federaal

Federaal
Federaal

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

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal

Landbouw:
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3. Raad Algemene Zaken
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten
agenda

1.

van

de

7 maart
Brussel
Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken
1. Voorbereiding voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad
2. Europees Semester
3. Implementatie Interinstitutioneel Akkoord beter Wetgeven
4. Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader
2014‑ 2020

Voorbereiding voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad

De Raad sprak over de conclusies voor de Europese Raad van 9 en 10 maart 2017. De agendapunten
op de voorjaarsbijeenkomst van de staats- en regeringsleiders zijn: Europees Semester/ jobs, groei
en concurrentievermogen, veiligheid en defensie en migratie. De situatie op de Westelijke Balkan
kwam aan bod onder het hoofdstuk buitenlandse betrekkingen. Er was brede steun onder de
lidstaten voor de ontwerpconclusies.
Minister Reynders trad in zijn tussenkomst de Commissie bij in het feit dat de tijd is aangebroken
voor een heropleving van de Unie. Hij bepleitte een versterking van de investeringen, de
ontwikkeling van een Europees industrieel beleid en een multilateraal en inclusief EUhandelsbeleid. De minister verwelkomde de geleverde inspanningen in het externe luik van de EUmigratieagenda en de versterking van de buitengrenzen en stelde dat de Unie ook werk dient te
maken van de hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem. Hij verwees ook
naar de uitspraak van het Hof van Justitie over humanitaire visa waarin het Hof oordeelde dat
dergelijke visa gegund worden op basis van nationaal recht en niet op basis van Europees recht.
Tot slot bepleitte de minister een ambitieus EU-beleid voor de Westelijke Balkan en een versterkt
EU optreden in de Sahel.
2. Europees Semester
Het voorzitterschap heeft het syntheserapport en de ontwerpaanbevelingen voor het economisch
beleid van de Eurozone toegelicht. De Raad nam beide documenten zonder discussie aan.
3. Implementatie Interinstitutioneel Akkoord beter Wetgeven
Het Maltese voorzitterschap besprak kort de voortgang van de implementatie van de verschillende
onderdelen van het Interinstitutioneel Akkoord beter Wetgeven tussen Raad, Europees Parlement
en de Commissie, met name: de Gemeenschappelijke Verklaring die de drie instellingen voor de
prioriteiten in 2017 zijn overeengekomen; het voorstel van de Commissie om bestaande
verordeningen op gebied van regelgevingsprocedure met toetsing om te zetten naar delegatie of
uitvoering; de gemeenschappelijke database van de drie instellingen voor de stand van zaken van
het wetgevingsproces en de samenwerking tussen de drie instellingen rond internationale
akkoorden.
4. Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2014‑2020
Alle lidstaten met uitzondering van Italië hadden op de Raad Algemene Zaken van 15 november
2016 al een akkoord bereikt over de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader
2014-2020 (MFK). Italië zette aanvankelijk in op een gezamenlijke verklaring van de Raad, Commissie
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en Europees Parlement, met daarin de bepaling dat onbenutte marges in het MFK ingezet zouden
worden ten behoeve van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), mocht een ontwikkeling
van jeugdwerkloosheid in negatieve zin daar aanleiding toe geven. De Raad steunde dit initiatief
niet, o.m. omdat het beginselakkoord van 15 november al voorziet in 1,2 miljard euro extra steun
voor het YEI. Nadat de Commissie eenzijdig een verklaring uitbracht, waar Italië een nationale
verklaring aan toevoegde, hief het uiteindelijk het voorbehoud op, waardoor de Raad aldus het
beginselakkoord van 15 november ongewijzigd goedkeurde. Italië en het Verenigd Koninkrijk
onthielden zich bij de stemming.
4. Europese Raad
Datum
9-10 maart
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Premier Michel
België
Hoofdpunten van de 1. Herbenoeming van de voorzitter van de Europese Raad en de
agenda
Eurogroep
2. Migratie
3. Banen, groei en concurrentievermogen
4. Externe veiligheid en defensie
5. Westelijke Balkan
6. Europees Openbaar Ministerie (EOM)
7. Toekomst van de Europese Unie
1.

Herbenoeming van de voorzitter van de Europese Raad en de Eurogroep

Nadat Polen voor aanvang van de vergadering vruchteloos had gepoogd andere EU-landen te
overtuigen Donald Tusk niet te herbenoemen voor een tweede ambtstermijn van 2,5 jaar (van 1
juni 2017 tot en met 30 november 2019), stemde het als enige land tegen de benoeming, wat niet
volstond om de benoeming te blokkeren.
Polen weigerde vervolgens om de Conclusies van de Europese Raad goed te keuren. In antwoord
op deze Poolse weigering werd het juridisch statuut van de Conclusies omgevormd van ‘Conclusies
van de Europese Raad’ tot ‘Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad’.
2. Migratie
De Europese Raad besprak de voortgang in de aanpak van de migratieroute door het centrale
Middellandse Zeegebied. De leiders herhaalden vastbesloten te zijn tot resultaten te komen met
betrekking tot alle punten van de Verklaring van Malta van 3 februari jl. Zij verklaarden zich te
scharen achter het optreden van de lidstaten ter ondersteuning van de Libische autoriteiten
en de Noord-Afrikaanse en zuidelijke buurlanden van Libië.
Zij verzochten de Raad snel over te gaan tot het bestuderen van de mededeling van de
Commissie over een vernieuwd EU-actieplan inzake terugkeer en werk te maken van de
overnameregelingen van de EU met derde landen.
De staatshoofden en regeringsleiders herhaalden vastbesloten te zijn alle aspecten van het EUmigratiebeleid tot uitvoering te brengen en tijdens het Maltese voorzitterschap tot
overeenstemming te komen over de hervorming van het EU-asielbeleid.
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3. Banen, groei en concurrentievermogen
De voorzitter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi gaf een toelichting bij de
economische situatie in Europa en de Eurozone en benadrukte de positieve economische
indicatoren.
Om de houdbaarheid van het herstel te waarborgen, riepen de leiders op om structureel te
hervormen, de overheidsfinanciën te versterken en investeringen aan te zwengelen, onder meer
door vaart te zetten achter de verlenging van het Europees Fonds voor Strategische
Investeringen (EFSI).
De Europese Raad stond stil bij de vorderingen op het gebied van de verdere verdieping van
de interne markt. De uitvoering van diverse strategieën voor de eengemaakte markt tegen 2018
blijft de gemeenschappelijke doelstelling van de EU. Hierbij werd onderstreept dat de
economische voordelen ten goede moeten komen aan alle burgers. In dat kader werd
uitgekeken naar de 'Sociale Top voor eerlijke banen en groei' in Göteborg in 2017. Ook werd
geconstateerd dat de EU concrete maatregelen nodig heeft om te zorgen voor een sterke en
concurrerende industriële basis.
Het belang van een robuuste handelspolitiek en een open en op regels gebaseerd multilateraal
handelsstelsel werd benadrukt. Daarbij werd tevens opgeroepen tot het spoedig vaststellen van
maatregelen om tot modernisering te komen van instrumenten die het mogelijk maken
oneerlijke handelspraktijken en marktverstoringen aan te pakken. De leiders waren ingenomen
met de positieve uitslag van de stemming in het Europees Parlement over de Brede
Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada, en zien uit naar de
spoedige voorlopige toepassing ervan. De EU zal verder actief inzetten op het afronden van
ambitieuze en evenwichtige handelsakkoorden met o.a. Japan, Mercosur en Mexico. Vastgesteld
werd dat de handelsbetrekkingen met China moeten worden versterkt op basis van onderlinge
overeenstemming over wederkerige en wederzijdse voordelen. Ook werd in het kader van de
handelspolitiek gesteld dat de EU bijzonder waakzaam zal zijn wat betreft de inachtneming en
de bevordering van de voornaamste standaarden en het beginsel van non-discriminatie.
De leiders herhaalden dat de bankenunie moet worden voltooid wat betreft het verminderen
en delen van risico's in de financiële sector. Zij wezen op het belang van internationale
samenwerking inzake de ontwikkeling van gemeenschappelijke prudentiële en toezichtsnormen
voor financiële diensten.
4. Externe veiligheid en defensie
De staatshoofden en regeringsleiders gingen na in hoeverre er gevolg is gegeven aan hun
conclusies van december 2016 over externe veiligheid en defensie. De geboekte vooruitgang,
waarover tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 6 maart verslag was uitgebracht, werd
positief onthaald en de leiders vroegen om extra actie en middelen. Zij wezen erop dat het
belangrijk is om de voorstellen in de gezamenlijke verklaring inzake nauwere samenwerking
met de NAVO uit te voeren.
5. Westelijke Balkan
De staatshoofden en regeringsleiders bespraken de fragiele situatie in de Westelijke Balkan. De
leiders beklemtoonden dat de hervormingsijver, de goede nabuurschapsbetrekkingen en de
inclusieve initiatieven voor regionale samenwerking moeten worden voortgezet. De Europese
Raad sprak zijn steun uit voor het Europees perspectief voor deze landen en verwelkomde de
geboekte voortgang.
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6. Europees Openbaar Ministerie
De leiders namen nota van het onvermogen om tot een akkoord inzake de instelling van een
Europees Openbaar Ministerie te komen. Hierdoor wordt de deur opengezet naar het opzetten
van een nauwere samenwerking tussen een groep van ten minste 9 lidstaten.
7.

Toekomst van de Europese Unie

Op de tweede dag van hun bijeenkomst hielden de 27 leiders een informele bijeenkomst ter
voorbereiding van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome, en bespraken zij de Verklaring
van Rome. De aanwezige lidstaten ondersteunden in algemene zin de inzet en aanpak in de
Verklaring.
Premier Michel benadrukte dat de Verklaring van Rome een politieke boodschap moest brengen
die de meerwaarde van het Europees project in de verf zet en die de misverstanden rond het
concept van meerdere snelheden uitklaart.
Nederland intervenieerde in zijn rol als voorzitter van de Benelux mede namens België en
Luxemburg langs de lijnen van het gezamenlijke Benelux-document waarbij het de nadruk legde
op wederzijds vertrouwen, geloofwaardigheid en resultaatgerichtheid.
5. Informele bijeenkomst 60e verjaardag van de Verdragen van Rome
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten van de
agenda

24 en 25 maart
Rome
Premier Michel
Verklaring van de leiders van 27 lidstaten en van de Europese
Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie

Op 24 en 25 maart is door de staats- en regeringsleiders van de 27 lidstaten en de voorzitters van
de Commissie en het Europees Parlement stilgestaan bij de ondertekening van de verdragen van
Rome 60 jaar geleden. De Britse premier heeft niet aan deze viering deelgenomen.
Tijdens deze informele bijeenkomst, die een sterk ceremonieel karakter had, is een
gemeenschappelijke verklaring van de regeringsleiders en de voorzitters van de instellingen
aangenomen. De leiders verklaarden toe te werken naar een veilig en zeker Europa, een welvarend
en duurzaam Europa, een sociaal Europa en een sterker Europa op het wereldtoneel.
6. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
1.

Klimaat- en energiediplomatie

Op 6 maart 2017 namen de buitenlandministers raadsconclusies aan over EU-klimaat- en
energiediplomatie. Het doel is tweeledig. Enerzijds dient deze vorm van diplomatie bij te dragen
tot zowel de uitvoering van de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs als
klimaatzekerheid. Anderzijds dient ze bij te dragen tot energiezekerheid en de diversificatie van
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energiebronnen en -bevoorrading. De Raad keurde een aantal algemene prioriteiten goed voor
het jaar 2017.
2. Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid
De buitenlandministers zetten op 6 maart 2017 ook het licht op groen voor de opzet binnen de
Europese Dienst voor Extern Optreden van een militair plannings- en uitvoeringsvermogen. Dit
vermogen moet bijdragen tot een betere ondersteuning van de militaire EU-missies onder het
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, zoals de lopende trainingsmissies in Centraal
Afrika, Mali en Somalië.
3. Rechten van het kind
Op hun vergadering van 6 maart 2017 namen de buitenlandministers richtsnoeren aan over de
bevordering en bescherming van de rechten van het kind als onderdeel van het extern beleid
van de EU. Deze richtsnoeren zijn een actualisering van bestaande richtsnoeren uit 2007. Ze
brengen de desbetreffende internationale standaarden aangaande de rechten van het kind in
herinnering en reiken een omvattend kader en concrete voorbeelden aan voor de ontwikkeling
van activiteiten ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind.
4. Westelijke Balkan/ Uitbreiding
Op 6 maart 2017 bespraken de buitenlandministers de politieke en economische situatie in de
Westelijke Balkan. Ze herhaalden het blijvend engagement van de EU t.a.v. de regio, maar riepen
de kandidaat-landen tegelijk op om hun hervormingsinspanningen aan te houden en in te
zetten op regionale samenwerking. Ook riepen zij de landen op om zich te onthouden van elk
opruiend taalgebruik, dat bevolkingsgroepen tegen elkaar zou kunnen opzetten en regionale
spanningen zou kunnen aanwakkeren. De buitenlandministers schonken bijzondere aandacht
aan de problemen van jongeren en de strijd tegen drugshandel, mensensmokkel, radicalisering
en terrorisme.
5. Oekraïne
Op 13 maart 2017 verlengde de Raad met zes maanden de sancties tegen 150 personen en 37
entiteiten die medeverantwoordelijk worden geacht voor activiteiten die de territoriale
integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne in het gevaar brengen.
6. Libië
Op 31 maart 2017 vernieuwde de Raad Buitenlandse Zaken sancties met zes maanden tegen drie
personen die de uitvoering van het Libische politieke akkoord van 17 december 2015 en de
vorming van een regering van nationale eenheid tegenwerken. De Raad drukte eveneens zijn
blijvende engagement uit voor het politieke transitieproces onder auspiciën van de Verenigde
Naties.
7.

Syrië

Op 20 maart 2017 voegde de Raad Buitenlandse Zaken vier namen toe aan de lijst van
hooggeplaatste militairen binnen het Syrische regime die het onderwerp vormen van sancties.
Zij werden toegevoegd omwille van hun rol in het gebruik van chemische wapens tegen de
Syrische bevolking. Hiermee wordt het aantal personen die aan sancties zijn onderworpen op
8

239 gebracht. De sancties bestaan uit een reisverbod en het bevriezen van bezittingen. Ook van
67 entiteiten werden de bezittingen bevroren.

B. Handel
1.

WTO

De voorbereidingen voor de Elfde Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie
werden op gang getrokken. Een akkoord over visserij(subsidies) lijkt in de maak. Het akkoord
over milieugoederen EGA lijkt volgens de EU nog haalbaar. Een tekst over e-commerce, over
KMO’s en een akkoord over binnenlandse steunmaatregelen staan ook vooropgesteld als
mogelijke uitkomsten. Ook dienen 2 nieuwe rechters aangesteld te worden in het
beroepsorgaan voor geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie onder wie de
(officieuze) “Europese stoel” waar momenteel de Vlaming Peter Van den Bossche in zetelt.
2. Antidumping
De onderhandelingen over nieuwe antidumpingberekeningen lopen verder. Malta is ambitieus
en wil nog voor het einde van haar voorzitterschap (zomer 2017) de triloog met het Europees
Parlement aanvatten. Niet alleen de kwaliteit van de nieuwe regels is belangrijk, maar ook de
snelheid nu China bij de WTO een zaak tegen de vigerende Europese regels is opgestart.
7. Raad Energie
Datum
27 februari 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister Marie-Christine Marghem
België
Hoofdpunten van de 1. ‘State of the Energy Union’ rapport
agenda
2. Pakket ‘Clean Energy for all Europeans’
1.

‘State of the Energy Union’ rapport

Vicepresident van de Europese Commissie bevoegd voor de Energie Unie. Sefcovic presenteerde
aan de Raad het tweede jaarlijkse rapport over de ‘Staat van de Energie Unie’. Het rapport
beschrijft de stand van zaken betreffende de vooruitgang in het realiseren van de strategie van
de Energie Unie. De Europese Commissie ziet vooruitgang wat betreft marktintegratie en de
transitie naar een koolstofarme economie, maar er zijn onder meer nog uitdagingen betreffende
het verhogen van de interconnectiecapaciteit tussen de nationale energienetwerken en
betreffende het behalen van de energie- en klimaatdoelen voor 2020. Vicepresident Sefcovic
benadrukte dat 2017 het jaar van de implementatie van de Energie Unie strategie moet worden.
Een snelle onderhandeling en aanneming van de voorstellen van het ‘Winterpakket’, gepubliceerd
op 30/11/2016 is daarbij van belang. De EU kan zo leiderschap tonen – aan burgers en aan
investeerders – en vooruitgang boeken op het gebied van economische groei,
voorzieningszekerheid en het klimaat. Vicepresident Sefcovic benadrukte ook het belang van de
Integrale Nationale Energie en Klimaatplannen (INEK) en riep lidstaten op tijdig een eerste ontwerp
in te dienen.
Er vond geen discussie plaats over de ‘Staat van de Energie Unie’.
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2. Winterpakket ‘Clean Energy for all Europeans’
Het winterpakket werd op 30/11/2016 door de Europese Commissie gepubliceerd. Naast reeds
eerder gepubliceerde voorstellen moet het winterpakket een belangrijke bijdrage leveren tot
het realiseren van de strategie van de Energie Unie en van de Europese 2030 klimaat- en
energiedoestellingen. Het winterpakket
bevat de acht wetgevende voorstellen: vier
samenhangende voorstellen in verband met het marktontwerp van de elektriciteitsmarkt, een
verordening over de ‘governance’ van de Energie Unie en een herziening van de richtlijnen voor
hernieuwbare energie (RED), energie-efficiëntie (EED) en energieprestaties van gebouwen (EPBD).
Het Maltese voorzitterschap vroeg lidstaten om een eerste reactie op de grote lijnen van de
voostellen te geven, of en hoe de onderhandelingen over het pakket nog in 2017 afgerond kunnen
worden, hoe het beste gebruik gemaakt kan worden van regionale samenwerking tussen de
lidstaten en hoe te zorgen voor coherentie in de behandeling van de verschillende voorstellen
waartussen nogal wat interacties zijn.
Canete, Europees Commissaris voor Klimaatactie en Energie, beklemtoonde het belang van
regionale samenwerking, van een 2030 energie-efficiëntiedoelstelling van 30% en van een
marktgerichte benadering voor het vergroten van het aandeel van hernieuwbare energie. Hij stelde
dat de voorstellen een regionale en Europese dimensie aan energiebevoorradingszekerheid geven,
dat consumenten daarbij op de eerste plaats komen en dat energiearmoede aangepakt moet
worden.
De Raad wisselde van gedachten over het pakket als geheel en op de voor hen belangrijkste
onderdelen daarvan. Zowat alle lidstaten formuleren een studievoorbehoud omdat ze nog druk
bezig zijn met de analyse van de voorstellen en formuleren voorlopige eerste commentaren en
aandachtspunten.
Over het algemeen willen lidstaten zich inzetten voor de doelen van het Parijs Akkoord en de
Energie Unie en werd het belang van de conclusies van de Europese Raad van oktober 2014 (2030
klimaat- en energiedoelstellingen) en maart 2015 (Energie Unie) benadrukt. De meeste lidstaten
ondersteunden derhalve het Winterpakket als geheel maar plaatsten kanttekeningen daar waar
de voorstellen volgens hen afwijken van de Raadsconclusies of te veel bevoegdheden overhevelen
naar het Europese niveau. Enkele lidstaten - met name Polen, maar ook Hongarije en Slovakije –
waren kritisch over het pakket als geheel en stelden dat het lidstaten te weinig ruimte laat om op
nationaal niveau de energiemix te bepalen, inclusief opties als kolen. Diverse andere lidstaten
noemden ook het recht de eigen energiemix in te vullen maar hebben hierbij juist een meer
ambitieus transitiepad voor ogen. Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en
België benadrukten het belang van een kosteneffectieve invulling van de energietransitie. Daarvoor
kunnen volgens het VK beter geen nationaal bindende doelstellingen opgelegd worden.
Wat betreft de governance van de Energie Unie stelden onder meer Duitsland en Denemarken dat
een stevig governance model met bindende regels nodig is voor de realisering van de
gemeenschappelijke doelstellingen. Heel wat lidstaten gaven daarbij aan dat op nationaal niveau
wel enige flexibiliteit nodig is. De meeste lidstaten vinden de deadline van 1 januari 2018 voor het
eerste ontwerp van de geïntegreerde Nationale Energie- en Klimaatplannen (te) ambitieus maar
starten de voorbereiding ervan. België dringt aan op een realistische timing in overeenstemming
met vroeger aangenomen raadsconclusies betreffende het indienen van het ontwerp van
geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan.
Diverse Oost-Europese landen en Italië gaven aan dat betreffende de energieprestaties van
gebouwen meer rekening gehouden moet worden met nationale omstandigheden. Enkele
lidstaten, waaronder België en Roemenië, hebben vragen bij de voorgestelde 2030 energie10

efficiëntiedoelstelling van 30%, terwijl Frankrijk stelde dat deze hogere doelstelling past bij de
ambitie van het Parijs Akkoord. België heeft ook vragen bij het verderzetten van de nationale
energiebesparingsverplichtingen (art. 7 EED) na 2020 tot 2030. Spanje, Italië en Frankrijk stellen
dat de Eurostat begrotingsregels in verband met overheidsinvesteringen de realisering van
energie-efficiëntiedoelstellingen belemmeren.
Het merendeel van de lidstaten stond achter de beoogde doelen voor hernieuwbare energie en
benadrukte het belang van een efficiënte marktwerking. België stelt vragen hoe de Europese
Commissie de nationale doelstellingen voor hernieuwbare energie zal evalueren en wat de
concrete gevolgen zullen zijn indien zou blijken dat de gezamenlijke inspanning van de lidstaten
niet zou leiden tot de realisering van de Europese 27% 2030 doelstelling. Heel wat lidstaten,
waaronder ook België, staan kritisch tegenover het voorstel om de nationale steunmechanismen
(op beperkte wijze) open te stellen voor buitenlandse projecten. Duitsland wil geen strenge eisen
inzake technologieneutraliteit als voorwaarde voor steun aan hernieuwbare energie. Diverse
lidstaten gingen daarnaast in op de voorstellen voor duurzaamheidscriteria voor biomassa.
Zweden stelde dat groei van alle duurzame vormen van biomassa gestimuleerd moet worden.
Tsjechië gaf aan dat investeringen in de biobrandstoffen van ‘de eerste generatie’ ook beschermd
dienen te worden. Ook België uitte bezorgdheden in die zin.
De voorstellen in verband met het marktontwerp van de elektriciteitsmarkt werden door diverse
lidstaten genoemd als prioriteit en als een basis voor bevoorradingszekerheid,
voorzieningszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van de energievoorziening. Lidstaten
met een hoog aandeel hernieuwbare energie in de energiemix zien de noodzaak tot het verbeteren
van de flexibiliteit in het energiesysteem. Hoewel regionale samenwerking in brede zijn door de
meeste lidstaten ondersteund wordt, kijken heel wat lidstaten wel met een kritische blik naar het
overhevelen van nationale verantwoordelijkheden naar het regionale en Europese niveau (ACER:
Agency for the Cooperation of Energy Regulators). De meningen verschilden over nationaal
ingrijpen in de markt, meer in het bijzonder betreffende het voorstel om gereguleerde prijzen voor
eindverbruikers af te schaffen en betreffende de vormgeving van ‘capaciteitsmechanismen’. België
vraagt of sociale energietarieven zullen kunnen behouden worden. Diverse Oost-Europese lidstaten
willen meer mogelijkheden tot nationaal ingrijpen behouden. Het versterken van de rechten van
de consument werd in algemene zin door lidstaten als positief ervaren.
In het kader van regionale samenwerking tussen de lidstaten benadrukten Mediterrane landen,
waaronder Spanje, Portugal, Italië, Griekenland en Cyprus, de beperkte interconnecties van hun
nationale netwerken met die van andere lidstaten, waardoor de doelstellingen van de Energie Unie
voor hen moeilijker te realiseren zouden zijn. Portugal pleitte zelfs voor een bindende
interconnectiedoelstelling. Ierland benadrukte de specifieke afhankelijkheid van de Britse markt.
De Baltische staten gaven aan meer verbinding met de Europese energiemarkt en minder met de
Russische markt na te streven. België steunt in principe regionale samenwerking maar wijst erop
dat om nieuwe structuren in te voeren eerst de toegevoegde waarde moet aangetoond worden
ten aanzien van reeds bestaande samenwerkingsverbanden.
Het merendeel van de lidstaten gaf aan dat een afronding van de onderhandelingen over het
volledige Winterpakket in 2017 zeer ambitieus zou zijn en dat de tijd moet genomen worden om
kwalitatief goede wetgeving tot stand te brengen.
Commissaris Canete gaf in een reactie aan dat investeerders en stakeholders snel duidelijkheid
nodig hebben en dat het Europees Parlement toegezegd heeft in november tot een standpunt te
komen. De verkiezingen voor het Europees Parlement zullen in 2019 plaatsvinden. Om het proces
te versnellen zal de Commissie het gesprek aangaan met de lidstaten in verband met specifieke
bezorgdheden.
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Het Maltese voorzitterschap concludeerde dat met de nationale omstandigheden moet rekening
gehouden en dat ook snelle vooruitgang in de onderhandelingen nodig is. Tegen juni 2017 streeft
het voorzitterschap naar een gezamenlijk standpunt van de Raad over de voorstellen tot
herziening van de richtlijnen energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen.
8. Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming
Datum
3 maart 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Kris Peeters, vice eerste minister en minister van Werk en
België
Economie
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester 2017 (beleidsdebat)
agenda
1.

Europees Semester 2017

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit
Thyssen vindt dat we meer inspanningen moeten doen om investeringen te bevorderen,
hervormingen door te voeren en de begrotingen op orde te hebben. De prioriteiten zijn sociale
billijkheid en inclusieve groei. De meeste lidstaten hebben sinds het opstarten van het proces
van het Europees Semester in 2011 een beperkte vooruitgang geboekt om de landenspecifieke
aanbevelingen 2016 uit te voeren, onder meer bij de hervormingen van de arbeidsmarkt.
Dergelijke hervormingen vragen tijd. De landenverslagen bevatten nu een lange termijn analyse.
Voor het eerst heeft de Commissie de lidstaten geraadpleegd over de analyses in de
landenverslagen vooraleer deze officieel werden gepubliceerd. De Commissie roept de lidstaten
op de sociale partners te raadplegen voor de totstandkoming en de uitvoering van de nationale
hervormingsprogramma’s. Er is vooruitgang geboekt inzake een actief arbeidsmarktbeleid,
kinderopvang, armoedebestrijding, belastinghervormingen, pensioenen, vaardigheden en
participatie op de arbeidsmarkt. Wat de aanbeveling inzake sociale inclusie betreft, is er echter
minder vooruitgang. Er is economische groei en een groei inzake werkgelegenheid in alle
lidstaten, zelfs meer dan in 2008. Ook de jeugdwerkloosheid en de langdurige werkloosheid
gaan in dalende lijn. Verder lukt het tegengaan van voortijdig schoolverlaten beter. Niettemin
is er nog een lange weg te gaan op het gebied van de werkgelegenheid, de bestrijding van de
armoede en van de ongelijkheid, vooral bij die landen die bijzonder te lijden hadden onder de
crisis.
Meermaals brengen de lidstaten in hun interventies uitdagingen op het voorplan zoals de
demografische evolutie, de digitale economie, de groene economie en nieuwe arbeidsvormen.
Daarnaast wordt het belang van integratie van verschillende groepen op een billijke
arbeidsmarkt beklemtoond: jongeren, langdurig werklozen, nieuwkomers, laaggeschoolden en
ouderen. Naast inzetbaarheid wordt ook aanpasbaarheid aangehaald. De volgende strategieën
komen aan bod:
 Gendergelijkheid: de arbeidsparticipatie van vrouwen verbeteren, onder meer via een
evenwicht tussen werk en privé-leven
 Arbeidsmarktactivering en verbetering van de arbeidsmarktparticipatie van
migranten/vluchtelingen, jongeren, langdurig werklozen, laaggeschoolden, ouderen in
samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening, lokale actoren,
sociale partners, onderwijs- en opleidingsinstanties
 De aanpassing van onderwijs aan de arbeidsmarkt, aandacht voor de benodigde
vaardigheden, een leven lang leren, bijscholing en werkplekleren
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Inclusief en duurzaam werk
Stimuleren van arbeidsmobiliteit
Aanwervingssubsidies voor bedrijven die ook investeren in opleiding.

Zowat alle lidstaten beoordelen de uitwisseling van ervaringen en praktijken in het Comité voor
de Werkgelegenheid en het Comité voor Sociale Bescherming als positief (multilateraal toezicht,
thematische peer reviews, benchmarking, scorebord, open methode voor coördinatie). De
Commissie heeft een centrale rol bij de vergaring van beproefde ervaringen maar de
verantwoordelijkheid voor de hervormingen berust wel bij de lidstaten.
Het Europees Semester krijgt een steeds betere beoordeling van de lidstaten. Zij waarderen de
uitwisselingen tussen de Commissie en de lidstaten en stellen het op prijs dat de Commissie de
ruimte aan de lidstaten gaf om de ontwerplandenverslagen te bekijken en te beoordelen
vooraleer deze officieel werden gepubliceerd.
Iedereen is het er mee eens om de rol van de sociale partners in het proces van het Europees
Semester te versterken. Eigenaarschap over de landenspecifieke aanbevelingen is belangrijke
basis voor succesvolle opvolging: een consensus met de sociale partners speelt hierin een
belangrijke rol. Sociale partners zijn ook nuttig om het bewustzijn te verhogen van de effecten
van hervormingen.
België is tevreden dat de hervormingen van de afgelopen jaren binnen het Semester-proces
hebben geleid tot toenemende werkgelegenheid en afnemende werkloosheid in de hele Unie.
Om deze vooruitgang te bestendigen zijn drie elementen cruciaal:
 Ten eerste moeten we de doelgroepen met de laagste werkgelegenheidsgraad viseren.
België legt de nadruk onder meer op laaggeschoolde jongeren en mensen met een niet EU achtergrond. Hoewel België voor beide groepen recent vooruitgang geboekt heeft,
moet nog meer gebeuren. De Jeugdgarantie en het Youth Employment Initiative zijn
bijzonder nuttig gebleken en moeten worden bestendigd. Jonge NEET’s (Neither in
Employment, Education or Training) moeten worden bereikt, opgeleid en geactiveerd.
Ook zal België de inspanningen verder zetten om langdurig werklozen en oudere
werkzoekenden in de arbeidsmarkt te integreren.
 Ten tweede moeten we matching tussen vacatures en werkzoekenden versnellen.
Vaardigheden verbeteren is daarom essentieel voor de hele Unie. De Belgische regio’s
hebben bijvoorbeeld middelen uit het Europees Sociaal Fonds gebruikt om het duaal
leren verder te promoten.
 Ten derde moet België de arbeidsmarkt verder blijven hervormen. In België werd de
nieuwe wet wendbaar werkbaar werk goedgekeurd. Bedoeling van deze wet is om
werknemers meer mogelijkheden te bieden om privé-leven en werk beter te combineren.
Verwacht wordt dat dit kader zal toelaten om op korte termijn sectorale
overeenkomsten te sluiten over meer flexibele werkuren voor zowel werknemers als
werkgevers. Dit zal ook helpen om de toename van burn-outs een halt toe te roepen.
België is ook tevreden dat de Commissie de Belgische inspanningen verwelkomt om de
loonvorming te hervormen en zo de economische groei te combineren met sociale vooruitgang.
Dit is de te volgen weg om ongelijkheid en armoederisico terug te dringen. Het hoge aantal
mensen in een gezin zonder betaalde arbeid is een bezorgdheid van de Commissie die door
België gedeeld wordt.
Met betrekking tot het Semester proces verwelkomt België de organisatie van fact finding
missions en de mogelijkheid die aan landen wordt geboden om de ontwerp landenrapporten
te bespreken. Dit heeft de kwaliteit van de landenrapporten verhoogd en het proces inclusiever
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gemaakt. België blijft daarnaast gehecht aan de verschillende wederzijdse uitwisselingen die
de lidstaten in staat stellen om van elkaar te leren en aan het multilateraal
toezichtsmechanisme in de EPSCO Comités. Het Semester mag immers niet worden herleid tot
een dialoog tussen lidstaten en de Commissie. Alle actoren, met inbegrip van de sociale
partners, moeten voldoende tijd krijgen om hun inbreng te doen.

Link met het Europees Parlement

Op 22 november 2016 vond in de plenaire zitting van het Europees Parlement een debat plaats
over het pakket voor het Europees Semester 2017. Tijdens een gezamenlijke zitting op 12
december 2016 hadden de Commissie Economische en Monetaire Zaken en de Commissie
Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement een gedachtewisseling over de
jaarlijkse groeianalyse en het waarschuwingsmechanismeverslag. Op 6 februari 2017 hield de
Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken een stemming over de werkgelegenheids - en
sociale aspecten van de jaarlijkse groeianalyse 2017.
9. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
6 maart 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Borsus Willy (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
België
Landbouw en Maatschappelijke integratie)
Hoofdpunten van de 1. De toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
agenda
2. Moeilijke situatie op de fruitmarkt
1.

De toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Maltees voorzitterschap had een document voorgelegd met een 6-tal prioriteiten (zie onder)
voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De voorzitter vroeg aan de
delegaties wat de meest doeltreffende manier is om deze prioriteiten aan te pakken. In een
tweede vraag vroeg hij of er een nieuw evenwicht moet komen tussen de eerste en de tweede
pijler.
De lidstaten gaven hun appreciatie over het huidige GLB: evolutie, maar geen revolutie. Die
evolutie moet volgens alle landen een vereenvoudiging betekenen van het huidige beleid. Een
tiental lidstaten, waaronder België, hielden een pleidooi voor voldoende budget. Anderen
hamerden op subsidiariteit zodat de lidstaten flexibeler kunnen inspelen op behoeften van
landbouwers. Het VK, tot slot, kon kort zijn omdat ze uit de EU stappen. Het blijft wel
geïnteresseerd in het GLB en verheugt zich op een goede samenwerking met de EU.




Bij de eerste prioriteit, het versterken van de weerbaarheid, benadrukten verschillende
delegaties het belang van de directe betalingen, de gekoppelde steun of een verbetering
van de instrumenten voor risicobeheer. Oost-Europese landen vroegen om meer
convergentie in directe betalingen, terwijl Duitsland dit wilde kaderen in het hele
budget. Nederland stelde de directe steun voor landbouwers die hun brood goed
verdienen in vraag.
Wat betreft milieu-uitdagingen wilden sommigen de groene component duidelijker aan
bod laten komen. Nederland en België wilden landbouwers vergoeden voor geleverde
inspanningen. Landbouw kan een deel vormen van de oplossing van het
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klimaatprobleem. België pleitte verder voor steun voor grasland omdat dit koolstof
vasthoudt.
Investeren in de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland wou België als een
belangrijke poot van het GLB behouden. Ons land wees op de uitdagingen die het periurbane karakter van onze plattelandszones met zich mee brengt.
Bij de prioriteit over de generatiewissel wezen verschillende delegaties op het belang
van deze uitdaging. België zag twee obstakels, de toegang tot grond en tot land.
Bij het behoud van de marktoriëntatie wilden verschillende landen blijven inzetten op
de handel met derde landen. België vermeldde hier de nood aan steun voor alle modellen
van landbouw en wees op de nood aan een gelijk speelveld op EU en wereldvlak en een
behoud van de EU-normen.
Bij het versterken van de positie van de landbouwers vroeg België, samen met anderen,
om de aanbevelingen van de Task Force op te volgen. Producentenorganisaties kunnen
een belangrijke rol spelen in het versterken van de positie van landbouwers. België zag
de voordelen in van een werking van producentenorganisaties zoals dat al bestaat in
de sector groenten en fruit.

Op de tweede vraag antwoordden sommigen dat ze het huidige evenwicht als basis wilden
nemen. Anderen, waaronder België, sloten daar nauw bij aan door te stellen dat er ingezet
moeten worden op flexibiliteit voor transfers tussen de pijlers. Eén lidstaat wilde niet raken
aan de directe steun, terwijl een paar net meer middelen wilden voor pijler twee. Een handvol
vond het te vroeg om deze vraag te beantwoorden en wilden het Meerjarig Financieel Kader
afwachten.
Europees Commissaris voor Landbouw Hogan verwelkomde de 6 prioriteiten. Hij wil de
marktoriëntatie van het GLB behouden. Hij zag ook een verhoogde volatiliteit, daarom moeten
we de veerkracht verhogen via instrumenten voor risicobeheer. Verder nopen internationale
akkoorden ons tot herzien van het GLB in de richting van een duurzamere landbouw. Ook is er
nieuw bloed nodig in de sector. Dit kan door meer toegang te geven tot land, krediet en kennis.
Op vlak van vereenvoudiging is er al resultaat, maar ook nog een lange weg te gaan. Dit is een
verantwoordelijkheid van iedereen. De bijdrage aan plattelandsontwikkeling is benadrukt in de
Verklaring van Cork. Dit document zal niet in de lade blijven liggen. Hij verwelkomde de steun
voor directe steun. Dit zal blijven bestaan onder de vorm van directe betalingen. Het budget
zal wel een uitdaging zijn.

Link met het Europees Parlement

Het toekomstige GLB wordt ook besproken in de Commissie Landbouw van het Europees
Parlement, dat medewetgever is.
2. Moeilijke situatie op de fruitmarkt

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

75% van de Poolse appelmarkt was gericht op Rusland. Het land is nog altijd niet bekomen van
het Russisch embargo omwille van de trage aanpassing van de sector aan deze crisis. Polen
vroeg daarom om een EU-compensatie. Een paar landen, waaronder België, erkenden de
moeilijkheden in de sector en onderstreepten het belang van ondersteunende maatregelen. Ze
vroegen om een verlenging van de huidige maatregelen na juni 2017. Hogan zei dat de
Commissie al veel steun gegeven heeft aan de sector (430 miljoen euro), maar houdt de situatie
nauwlettend in de gaten. Voor appelen is er een productiestijging geweest in het zuidelijk
halfrond. Dit geeft druk op de markt. De Commissie werkt aan diversificatie van de
handelspartners en Hogan kondigde aan dat hij bepaalde maatregelen na juni 2017 wil verder
zetten.
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Sessie Visserij
Datum
6 maart 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Jan Hoogmartens – Adjunct Permanent Vertegenwoordiger van
België
België bij de EU
Hoofdpunten van de 1. Voorstel voor een meerjarenplan voor de kleine pelagische
agenda
bestanden in de Adriatische Zee
2. Varia: Conferentie "Our Ocean - An Ocean for Life" (Malta, 5 en
6 oktober 2017)
1.

Voorstel voor een meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij Vella gaf een toelichting bij het
voorstel. Het gaat om het derde meerjarenplan sinds het hervormde Gemeenschappelijk
Visserijbeleid, en het eerste meerjarenplan voor de Middellandse Zee. Dit voorstel is hierdoor een
mijlpaal voor deze regio. De Commissaris wees erop dat de bestanden in de Adriatische Zee sterk
overbevist zijn. Voor de doelsoorten zijn de vangsten voor ansjovis driemaal en voor sardine
dubbel zo hoog als de duurzame niveaus. Indien we zo doorgaan, riskeren deze bestanden in
elkaar te storten in de periode 2020-2030. Dit zou ook een negatief impact hebben op de
blauwvintonijn die afhankelijk is van deze soorten, maar tegelijkertijd economisch zeer waardevol
is. Het meerjarenplan moet de bestaande maatregelen verder versterken, ook voor de
bijvangstsoorten zoals makreel en horsmakreel. De Commissie heeft ook effectieve controle
vereisten opgenomen. Daarmee wil de Commissie ook aan derde landen rond de Middellandse Zee
tonen dat het menens is.
Slovenië, Kroatië en Italië zijn direct betrokken en kwamen als eerste tussen. Hierbij vroeg Slovenië
aandacht voor hun zeer kleine vloot. Slechts vier vaartuigen zouden direct op ansjovis en sardines
vissen, en deze vangstmogelijkheden zouden ook in de toekomst gewaarborgd moeten zijn. Vooral
Italië en Kroatië drongen erop aan dat een omschakeling naar vangstlimieten geen rekening houdt
met de specifieke socio-economische situatie van de kleinschalige vloot in de Adriatische Zee.
Daarbij had Italië ook een probleem met de controlevereisten in het voorstel. Deze zouden zowel
voor de sector als voor de administratie te vergaand zijn. Italië besloot dan ook dat er nog heel
wat werk nodig is vooraleer de Raad een akkoord kan vinden voor een algemene oriëntatie.
Ook Griekenland, Cyprus en Spanje kwamen tussen, en hadden grote vragen bij de invoering van
een quotasysteem in de Middellandse Zee voor de kleinschalige visserij. Frankrijk had dan weer
vooral vragen bij de nieuwe controle vereisten. De invoering van een vessel monitoring system of
een elektronisch logboek voor vaartuigen groter dan 8m ging te ver, en was door de Commissie
onvoldoende beargumenteerd.
Dit dossier heeft geen impact op Vlaanderen.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement, dat medewetgever is, zal het dossier ook bespreken.
2. Varia: Conferentie "Our Ocean - An Ocean for Life" (Malta, 5 en 6 oktober 2017)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
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Commissaris Vella wil samen met internationale partners een nieuwe conferentie “Our Ocean”
organiseren. Deze moet de belangrijkste beslissingsnemers samenbrengen. Tijdens deze
conferentie wil de Commissie vooral focussen op de geografische gebieden die van bijzonder
belang zijn voor de EU, zoals de Middellandse Zee, de Atlantische en Indische Oceaan. Nadruk ligt
op vier thema’s: de mariene beschermde gebieden, duurzame visserij, mariene vervuiling en
klimaatgebonden impact op de oceanen. De blauwe economie en maritieme veiligheid worden
geïntegreerd in deze thema’s.
Frankrijk, Zweden, Portugal en Estland verwelkomen dit initiatief, waarbij de EU als voortrekker
optreedt bij de verduurzaming van het internationale visserijbeheer. Frankrijk wees naar het
klimaatakkoord dat vorig jaar tot stand kwam in Parijs en waar ze ook meer zichtbaarheid wilden
geven aan het maritieme luik. Frankrijk en Spanje willen ook de nodige aandacht besteden aan de
strijd tegen illegale en ongereglementeerde visserij.
Daar het een infopunt was van de Europese Commissie, was het voor Vlaanderen niet
noodzakelijk om tussen te komen.
10. Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
21 maart 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester 2017 – landenrapporten en implementatie
agenda
landenspecifieke aanbevelingen, met een focus op de
aanbevelingen gerelateerd aan het ondernemingsklimaat –
gedachtewisseling
1.

Europees semester 2017

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Commissie heeft een presentatie gegeven van de landenrapporten 2017 die op 22
februari gepubliceerd werden. Deze rapporten bevatten een analyse van de economische en
sociale situatie in de lidstaten, waarbij de nodige aandacht besteed wordt aan de vooruitgang
inzake de landenspecifieke aanbevelingen en de prioritaire hervormingen.
Wat de budgettaire situatie van België betreft, bevat het rapport weinig nieuwigheden. België
kent geen buitensporig nominaal tekort, het structureel resultaat blijft ver van de
middellangetermijndoelstelling hangen en het schuldniveau blijft hoog. De Comm issie herhaalt
dat er een risico bestaat op niet-naleving van de regels van het Stabiliteits- en Groeipact en
herhaalt verder ook dat er weinig vooruitgang geboekt werd in het bereiken van een akkoord
over een afdwingbare verdeling van de begrotingsdoelstellingen over alle overheidsniveaus.
Interessant is dat de Commissie erkent dat er een discrepantie is tussen de beschikbare
middelen van de verschillende overheden en hun individuele investeringsmogelijkheden en dat
deze discrepantie de ruimte voor overheidsinvesteringen beknot. De Commissie stelt dat België
zichzelf op institutioneel vlak moet organiseren in het licht van de budgettaire beperkingen.
Wat groeivriendelijke belastingen betreft, is de Commissie zeer positief over het invoeren van
een kilometerheffing voor vrachtwagens in alle regio’s en de hervorming van de
verkeersbelasting in Vlaanderen. Het landenrapport zal zoals steeds als basis dienen voor de
formulering van de landenspecifieke aanbevelingen in mei. België/Vlaanderen kan hierop nog
wegen via de bilaterale contacten die in maart en april zullen plaatsvinden en via het Nationaal
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Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma. In mei wordt ook het rapport onder artikel
126(3) VWEU verwacht, dat de eerste stap vormt in de buitensporigtekortproc edure, en waarin
de Commissie zal analyseren of België aan haar verplichtingen inzake het nominaal tekort en
de reductie van de schuld voldoet.
De voorzitter van het Economisch en Financieel Comité (EFC) lichtte vervolgens de resultaten
toe van de discussies die binnen het EFC gevoerd werden omtrent de verbetering van het
ondernemingsklimaat. De aanbevelingen op dit vlak omvatten drie dimensies: openbaar bestuur
en ondernemingsklimaat, toegang tot financiering en regulering van productmarkten. De
meeste hervormingen in dit domein zullen op nationaal niveau moeten gebeuren. Het
wegnemen van de barrières kan leiden tot meer investeringen en een hogere groei.
België is niet tussengekomen in deze gedachtewisseling.
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BIJLAGE II: NIEUWE VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE
COMMISSIE – PRIORITAIR VOOR VLAANDEREN
1. Witboek over de toekomst van Europa
De Europese Commissie presenteerde 1 maart 2017 het witboek over de toekomst van Europa.
Hierin wordt gereflecteerd over de toekomst van de EU en worden vijf scenario’s geschetst voor
de 27 lidstaten van de EU in 2025. Het witboek moet uitnodigen tot een open en breed debat over
de ontwikkeling van de EU. Het is tevens de bijdrage van de Commissie aan de Europese Top in
Rome op 25 maart 2017.
A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige naam
Referentienummer
Soort initiatief
Actoren +
besluitvormingsprocedure in de
Raad
Actoren + rol van het Europees
Parlement
EUR-lex - wetgevingsprocedures
Link Oeil
COM Impact Assessment

Witboek over de toekomst van Europa. Beschouwingen en
scenario’s voor de EU27 tegen 2025
COM(2017)2025
niet-wetgevend: mededeling
Europese Raad, Raad Algemene Zaken, Europees Parlement,
belanghebbende in de lidstaten
Commissievoorzitter Juncker lichtte het witboek toe in de
plenaire vergadering van het EP.
kan over het witboek een resolutie aannemen
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/nl/TXT/?uri=CELEX:52017DC2025
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.
do?reference=COM(2017)2025&l=en
nvt

B. Identificatie betrokkenen
Trekker binnen Vlaanderen
Betrokkenheid binnen
Vlaanderen
Betrokkenheid andere
overheden
Aard intra-Vlaams overleg
Aard intra-Belgisch overleg

BUZA & FB
overige beleidsdomeinen
SOIA
DGE

C. Inhoud van het voorstel
Het witboek start vanuit de vaststelling dat Europa reeds 70 jaar vrede kent, dat Europeanen nu
kunnen reizen, studeren en werken in een gebied zonder grenzen waar het recht primeert boven
brute kracht. Toch vinden vele Europeanen de EU te veraf of juist te ingrijpend. Het witboek
omschrijft de belangrijkste uitdagingen en kansen voor Europa in de volgende tien jaar: op vele
terreinen (aandeel wereldbevolking, percentage in de wereldeconomie, militaire kracht,
gemiddelde leeftijd) gaat de EU (relatief) achteruit, vaak ook door de groei van anderen. Bovendien
kampt de EU met een gebrek aan vertrouwen en legitimiteit bij delen van haar bevolking, deels
door brussels blaming, deels door ‘te veel beloven en te weinig leveren’ of door het niet geven van
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het nodige budget voor bepaalde zaken (bestrijding jeugdwerkloosheid) maar wel resultaten te
eisen.
Na de omschrijving van de uitdagingen waar de Unie mee geconfronteerd wordt, presenteert de
Commissie vijf scenario's voor de manier waarop Europa zou kunnen evolueren tegen 2025. Het
uitgangspunt van elk van deze scenario’s is dat de 27 lidstaten als een Unie samen blijven
progressie maken. Elk scenario beschrijft de impact op kernelementen van de EU (a) interne markt
en handel, (b) Europese en Monetaire Unie (EMU), (c) Schengen, migratie, veiligheid en veiligheid,
(d) buitenlands beleid en defensie, (e) EU-begroting, (f) slagkracht) en schetst enkele voorbeelden
van hoe het leven er tegen 2025 zou uitzien onder elk scenario.
Scenario 1: Op dezelfde voet doorgaan
In dit scenario concentreert de EU zich op het uitvoeren en verfijnen van haar huidige
hervormingsagenda in de lijn met de Commissiemededeling ‘Een nieuwe start voor Europa’ van
2014 en de Bratislava Verklaring van 2016. In deze benadering is de snelheid waarmee besluiten
worden genomen afhankelijk van het overbruggen van verschillen van inzicht. Besluitvorming blijft
complex, tevens blijft het probleem van discrepantie tussen beloven en resultaten leveren.
INTERNE
MARKT
& HANDEL
De interne
markt wordt
versterkt, met
inbegrip van
de digitale en
energiesector;
de EU27 zet in
op vooruitstrevende
handelsakkoorden

ECON. &
MONETAIRE
UNIE
Geleidelijke
vooruitgang
bij het
verbeteren
van de
werking van
de eurozone

SCHENGEN,
MIGRATIE
& VEILIGHEID
Geleidelijk
nauwere
samenwerking
bij het beheer
van de
buitengrenzen;
vooruitgang in
de richting van
een gemeenschappelijk
asielstelsel;
betere
coördinatie op
veiligheidsgebied

BUITENL.
BELEID
& DEFENSIE
Vooruitgang
bij het spreken
met één stem
over
buitenlandse
zaken;
nauwere
defensiesamenwerking

EU-BEGROTING

SLAG-KRACHT

Deels
gemoderniseerd
in het licht van
de door de
EU27
vastgestelde
hervormingsagenda

Positieve
agenda leidt
tot concrete
resultaten;
besluitvorming
blijft moeilijk te
begrijpen;
verwachtingen
worden niet
altijd ingelost

Scenario 2: De interne markt en niets meer
In dit scenario concentreert de Unie zich in toenemende mate enkel op het verdiepen van sommige
essentiële aspecten van de interne markt. Uitgangspunt is dat lidstaten het niet eens kunnen
worden over het verdiepen van samenwerking op veel beleidsgebieden, dus verschuift de focus
naar verdieping bij die aspecten waar wel overeenstemming is, namelijk de interne markt. Er wordt
niet langer gezocht naar een gezamenlijk antwoord op uitdagingen zoals migratie, veiligheid en
defensie. Veel samenwerking zal bilateraal plaatsvinden. Opvallend is dat deze optie ook zou
betekenen dat voor elk nieuw initiatief dat wordt voorgesteld, twee bestaande maatregelen
worden ingetrokken.
In dit scenario is in 2025 de interne markt de enige reden voor het bestaan van de EU. Hier bestaat
een risico op een race to the bottom omdat regelgeving voor bijvoorbeeld sociaal en milieubeleid
niet langer wordt afgestemd. In dit scenario wordt reizen naar of leven in het buitenland moeilijk,
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lucht- en waterkwaliteit zouden beginnen verschillen, er zou geen solidariteit zijn tussen lidstaten
t.o.v. buitenlandse agressie.
INTERNE
MARKT
& HANDEL
De interne
markt voor
goederen en
kapitaal wordt
versterkt;
normen lopen
verder uiteen;
vrij verkeer
van personen
en diensten is
niet volledig
gewaarborgd

ECON. &
MONETAIRE
UNIE
Beperkte
samenwerking
binnen de
eurozone

SCHENGEN,
MIGRATIE
& VEILIGHEID
Niet één beleid
inzake migratie
en asiel;
verdere
coördinatie
op veiligheidsgebied;
stelselmatiger
controles aan
de
binnengrenzen

BUITENL.
BELEID
& DEFENSIE
Sommige
kwesties op het
gebied van
buitenlands
beleid steeds
meer bilateraal
geregeld;
defensiesamenwerking blijft
zoals nu

EUBEGROTING

SLAG-KRACHT

Bijgesteld voor
de
financiering
van
basisfuncties
die nodig zijn
voor de
interne markt

Besluitvorming
is misschien
inzichtelijker,
maar
vermogen om
collectief op te
treden is
beperkt;
kwesties van
gemeenschappelijk
belang moeten
vaak bilateraal
worden
opgelost

Scenario 3: Wie meer wil, doet meer
In dit scenario gaat de EU27 op dezelfde voet verder, maar lidstaten die dat willen, gaan op
specifieke terreinen zoals defensie, binnenlandse veiligheid of sociale zaken nauwer samenwerken.
Er ontstaan aldus “coalities van bereidwillige landen”. Op die manier gaan nieuwe groepen
lidstaten afspraken maken over hun wetgeving en begrotingen om hun samenwerking binnen een
bepaald domein te verdiepen. De status van de andere lidstaten blijft ongewijzigd en ze kunnen
later aansluiten. Besluitvorming zou complexer worden maar in die lidstaten die meer doen zou
het verschil tussen beloftes en resultaten kleiner worden
INTERNE
MARKT
& HANDEL
Als bij
scenario 1; de
interne markt
wordt
versterkt en de
EU27 zet in op
vooruitstrevende
handelsakkoorden

ECON. &
MONETAIRE
UNIE
Als bij scenario
1, uitgezonderd
een groep
landen die
nauwer gaat
samenwerken
op gebieden
als belastingen
en sociale
normen

SCHENGEN,
MIGRATIE
& VEILIGHEID
Als bij scenario
1, uitgezonderd
een groep
landen die
nauwer gaat
samenwerken
op het gebied
van veiligheid
en justitie

BUITENL.
BELEID
& DEFENSIE
Als bij scenario
1, uitgezonderd
een groep
landen die
nauwer gaat
samenwerken
op
defensiegebied,
focussend op
militaire
coördinatie en
gezamenlijk
materieel

EUBEGROTING

SLAG-KRACHT

Als bij
scenario 1; een
aantal
lidstaten stelt
extra
middelen
beschikbaar
voor de
gebieden
waarop zij
besluiten meer
te doen

Als bij scenario
1, een positieve
agenda voor
EU27 leidt tot
resultaat;
een aantal
groepen kan
op bepaalde
gebieden meer
bereiken;
besluitvorming
wordt
complexer

Scenario 4: Minder en efficiënter
In dit scenario focust de EU27 zich op meer en snellere resultaten op bepaalde beleidsterreinen en
doet minder voor die beleidsterreinen die geen toegevoegde waarde opleveren. Inzake de gekozen
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prioriteiten kan de EU27 sneller optreden. Op andere terreinen treedt de EU27 niet meer op of
doet ze minder. Voorbeelden hier zijn volledige overname grenscontroles door de Europese grensen kustwacht, of de behandeling van alle asielaanvragen door het Europees asielbureau. Bepaalde
zaken waar er geen of weinig Europese meerwaarde is, worden terug naar de lidstaten gebracht
zoals bv. regionale ontwikkeling of staatssteuncontrole. In dit scenario wordt voor alle veiligheid
al vermeld dat er in het begin mogelijk moeilijkheden zouden zijn om de domeinen te bepalen
waarin geprioriteerd moet worden.
INTERNE
MARKT
& HANDEL
Minimale
gemeenschappelijke
normen, maar
versterkte
handhaving op
gebieden die
op EU-niveau
worden
geregeld;
handel
uitsluitend
behandeld op
EU-niveau

ECON. &
MONETAIRE
UNIE
Verscheidene
stappen om de
eurozone te
consolideren
en de
stabiliteit
ervan te
waarborgen;
de EU27 houdt
zich minder
bezig met
werkgelegenheid en
sociaal beleid

SCHENGEN,
MIGRATIE
& VEILIGHEID
Stelselmatige
samenwerking
bij
grensbeheer,
asielbeleid en
terrorismebestrijding

BUITENL.
BELEID
& DEFENSIE
De EU spreekt
met één stem
over alle
kwesties van
buitenlands
beleid; er komt
een Europese
defensie-unie

EUBEGROTING

SLAG-KRACHT

Ingrijpend
aangepast aan
de nieuwe
prioriteiten die
op het niveau
van de EU27
zijn
afgesproken

Eerst lastig om
het eens te
worden over
welke taken
prioriteit
verdienen en
welke worden
afgestoten;
daarna
besluitvorming
wellicht
begrijpelijker;
EU-optreden
sneller en
doortastender
op gebieden
waarop zij een
grotere rol
speelt

Scenario 5: Veel meer samen doen
De lidstaten besluiten om over de hele linie meer macht, middelen en beslissingsbevoegdheden te
delen. Zo zou de EU in bijna alle internationale fora één zetel hebben, wordt er een defensie-unie
gecreëerd (in complementariteit met NAVO), talloze Europese Silicon Valleys beginnen te ontstaan,
er komt een veel grotere coördinatie en toezicht. Op Europees niveau zou dit een snellere
besluitvorming en implementatie van beslissingen betekenen.
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INTERNE
MARKT
& HANDEL
De interne
markt wordt
versterkt door
harmonisatie
van normen
en krachtiger
handhaving;
handel wordt
uitsluitend
behandeld op
EU-niveau

ECON. &
MONETAIRE
UNIE
Er komt een
economische,
financiële en
fiscale Unie,
zoals voorzien
in het verslag
van de vijf
voorzitters
van juni 2015

SCHENGEN,
MIGRATIE
& VEILIGHEID
Als bij
scenario 4,
stelselmatige
samenwerking
bij
grensbeheer,
asielbeleid en
terrorismebestrijding

BUITENL.
BELEID
& DEFENSIE
Als bij
scenario 4
spreekt de
EU met één
stem over
alle kwesties
van
buitenlands
beleid; er
komt een
Europese
defensie-unie

EU-BEGROTING

SLAG-KRACHT

Ingrijpend
gemoderniseerd
en uitgebreid
met eigen
middelen; er is
een
stabiliseringsfunctie
operationeel
voor de
overheidsfinanciën in de
eurozone

Over de hele linie
snellere
besluitvorming
en krachtigere
handhaving; wie
vindt dat de EU
te veel
bevoegdheden
van de lidstaten
naar zich toe
heeft getrokken,
zal
kanttekeningen
plaatsen uit het
oogpunt van de
verantwoordingsplicht

Opvolging van het witboek
De Commissie wenst een beslissingsproces te lanceren waarin de 27 lidstaten zich samen moeten
uitspreken over de toekomst van de Unie. Naast dit witboek zal de Commissie in de komende
maanden nog aan dit debat bijdragen met een reeks discussienota’s over:
 Het ontwikkelen van de sociale dimensie van Europa (voorzien voor eind april 2017)
 Het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie (voorzien voor eind mei 2017)
 Het omarmen van de mondialisering (voorzien voor midden mei 2017)
 De toekomst van Europa’s defensie (voorzien voor begin juni 2017)
 De toekomst van de financiën van de EU (voorzien voor eind juni 2017)
Tot slot zal een evaluatie van de te volgen koers worden uitgewerkt in de State of the Union 2017
van voorzitter Juncker, waarna de Europese Raad van december 2017 eventueel de eerste
conclusies kan trekken. Uiteindelijk zal voor een koers gekozen moeten worden met het oog op
de Europese parlementsverkiezingen in juni 2019.
D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
Het witboek is bedoeld om een breed debat over te toekomstige ontwikkelingen van de Unie met
de burger te lanceren. Aangezien de toekomstige visie over de Unie moet gedragen worden door
alle belanghebbenden, plant de Commissie samen met het Europees Parlement en de lidstaten een
reeks debatten in de nationale parlementen, regio’s en steden van Europa.
Minister-President Bourgeois kijkt ernaar uit om actief in dialoog te treden met Vlaamse
middenveldorganisaties en zoveel mogelijk geïnteresseerde burgers en studenten van hogescholen
en universiteiten.
Met eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans heeft de ministerpresident afgesproken om in Vlaanderen een Europese burgerdialoog te organiseren. Op 29 maart
neemt de minister-president deel aan het debat in het Vlaams Parlement met professor Koen
Lenaerts, voorzitter van het Hof van Justitie. Op 10 mei neemt hij deel aan het plenaire debat over
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de ‘staat van de Unie’ met Frans Timmermans en op 31 mei zal hij in debat gaan met de vlevapartnerorganisaties over de toekomst van de Unie.
E. Subsidiariteits-inschatting
Een subsidiariteitsinschatting is niet van toepassing, aangezien het om een niet-wetgevend
initiatief gaat.
F. Eerste politieke standpuntinname
Het is positief dat de Europese Commissie geen blauwdruk voorlegt, maar verschillende scenario’s.
In het witboek wordt ook geen voorkeur gegeven, er wordt op hoofdlijnen ingegaan op de rol van
de Unie in elk van de scenario’s. Er worden ook enkele pro’s en contra’s en praktijkvoorbeelden
gegeven die ervoor zorgen dat het document als basis kan dienen voor een breed debat.
De Vlaamse Regering heeft niet gewacht op de lancering van een Europees witboek om een eigen
visienota op de EU te ontwikkelen1. De nota werd besproken in het Vlaams Parlement en werd
heel ruim verspreid. Het verschil tussen het witboek en de visienota is dat het witboek de nadruk
legt op een institutionele richtingen, eerder dan op inhoudelijke thema’s, terwijl dit in de visienota
net andersom is. Het is evenwel de bedoeling dat Commissie in de loop van de volgende vier
maanden het debat nog wat meer zal stofferen door middel vijf bijkomende discussienota’s over
relevante inhoudelijke thema’s, als daar zijn: de sociale dimensie van de EU, het benutten van de
mondialisering, de Economische en Monetaire Unie, een Europese defensie en de financiering van
de EU.
Er is duidelijk één scenario dat niet spoort met de visienota en dat is het scenario waarbij de EU
zicht terugplooit op de interne markt scenario twee. De interne markt is heel belangrijk voor de
Vlaamse Regering en een verdere verdieping is nodig (o.a. een digitale unie, energie-unie,
transportunie), maar de EU is veel meer dan enkel en alleen een interne markt. De visienota licht
deze elementen toe aan de hand van thematische sleutels om tot tastbare resultaten te komen:
 Onze gedeelde fundamentele waarden, normen en vrijheden verder uitdragen
 Een versterkte Schengenzone met goed functionerende buitengrenscontroles
 Socio-economische hervormingen in de lid- en deelstaten gericht ondersteunen
 Een hernieuwd investeringskader genereren dat het Stabiliteits- en Groeipact respecteert
 Het sociaal beleid, en in het bijzonder het aanpakken van sociale dumping en fiscale
shopping
 Verdieping van de EMU met als eerste prioriteit het vervolledigen van de Bankenunie
 Verdieping van de interne markt met een energie-, transport- en digitale unie
 Doorbraak realiseren i.v.m. de meest strategische handelsakkoorden met een state of the
art investeringsbescherming
 Verder uitrollen van een ambitieus en doeltreffend duurzaamheidsbeleid en uitbouwen
van de
 Europese Onderzoeksruimte met onderzoeksprogramma’s gericht op de kennis- en
koolstof- arme economie van morgen, en dit in loyale uitvoering van het COP21
klimaatakkoord van Parijs
 Een slagkrachtig buitenlands- veiligheid en defensiebeleid voeren in het bijzonder in de
Europese nabuurregio

http://www.vlaanderen.be/int/europese-unie/sites/iv.devlh.vlaanderen.be.int.europeseunie/files/documenten/EU%20visienota_web_NL.pdf
1
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Deze thema’s vinden we verspreid over de vier overige scenario’s in het witboek. Er zijn elementen
uit scenario één, dat zegt dat we doorgaan op dezelfde voet en uit scenario vijf, waarbij we veel
meer samen doen. Ook van scenario 4, dat stelt dat we minder gaan doen, maar dan wel efficiënter,
zijn sporen terug te vinden in de visienota, bijvoorbeeld de noodzaak tot mindere en betere
regelgeving.
Het is duidelijk dat het in de toekomst zal gaan over een combinatie van elementen, zoals dat het
geval is voor de toekomstvisie op de EU van de Vlaamse Regering. Wellicht zullen ook niet alle
lidstaten tegelijk vooruit kunnen gaan en zal er een beroep moeten worden gedaan op
gedifferentieerde samenwerking (scenario drie). In een dergelijk scenario is het van belang dat de
lidstaten die initieel niet deelnemen later kunnen aansluiten. Eveneens van belang is dat wanneer
een kerngroep het voortouw neemt de ganse Unie in eenzelfde richting beweegt, ook wanneer dit
op een ander ritme gebeurt. Verschillende snelheden moeten mogelijk zijn, verschillende richtingen
niet.
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BIJLAGE III: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 maart 2017 werden 4 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: C(2017)1518
Naam: vrijstelling voor
cadmium en lood in
filterglas en glas dat voor
reflectienormen wordt
gebruikt
Voorstel: C(2017)1521
Naam: vrijstelling voor
lood in lagerschalen en –
bussen voor bepaalde
koelmiddelhoudende
compressors
Voorstel: C(2017)1527
Naam: vrijstelling voor
lood in wit glas dat voor
optische
toepassingen
wordt gebruikt

2

Inhoud
Bevoegdheid2
GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging, met het oog op aanpassing Federale
aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement bevoegdheid
en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium en lood in filterglas en glas dat voor
reflectienormen wordt gebruikt

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging, met het oog op aanpassing Federale
aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement bevoegdheid
en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in lagerschalen en -bussen voor bepaalde
koelmiddelhoudende compressors

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging, met het oog op aanpassing Federale
aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement bevoegdheid
en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in wit glas dat voor optische toepassingen wordt
gebruikt

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of het voorstel van richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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Voorstel: COM(2017) 0142
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot toekenning van Federale
Naam: toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere bevoegdheid
bevoegdheden aan de handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt
mededingingsautoriteiten
van de lidstaten voor de
goede werking van de
interne markt

2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 maart 2017 werden 3 aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2017/433
Naam: lijst van
defensiegerelateerde
producten

3
4

Inhoud

Termijn3
Richtlijn (EU) 2017/433 van de Commissie van 7 maart 2017 tot wijziging van Richtlijn 15-06-2017
2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van
defensiegerelateerde producten

Bevoegdheid4
Gemengde
bevoegdheid
Beleidsdomein
internationaal
Vlaanderen

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) 2017/593
Naam: vrijwaren van
financiële instrumenten
en geldmiddelen die aan
cliënten toebehoren,
productgovernanceverpli
chtingen en de regels die
van toepassing zijn op
het betalen of
ontvangen van provisies,
commissies en geldelijke
of niet-geldelijke
tegemoetkomingen
RL: (EU) 2017/541
Naam:
terrorismebestrijding

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie van 7 april 2016 tot aanvulling van 03-07-2017 Federale
bevoegdheid
Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het
vrijwaren van financiële instrumenten en geldmiddelen die aan cliënten toebehoren,
productgovernanceverplichtingen en de regels die van toepassing zijn op het betalen of
het ontvangen van provisies, commissies en geldelijke of niet-geldelijke
tegemoetkomingen

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

Gemengde
bevoegdheid
Beleidsdomein
Welzijn,
Volksgezondheid
en Gezin
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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 20175

Het Vlaams scorebord van juni 2017 omvat 15 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 8 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/0011

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

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 12 juni 2017.
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Minister(s): Schauvliege

in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Het ministerieel besluit
werd op 6 juli 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 8 juli 2016 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54695.

RL: 2014/96/EU

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

Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de voorschriften
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56267.

RL: 2014/97/EU

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

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

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

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

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

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

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

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

OV, Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor
diverse beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de omzetting en
de toepassing van deze richtlijn.
Crevits,
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties. Het decreet werd op 15 februari 2017 goedgekeurd door het Vlaams
Parlement en op 24 februari 2017 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts

Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd een besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader
van de Europese Richtlijn 2005/36 op 10 maart 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering.
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 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
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januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50623.
Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door
het ontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
RL: (EU) 2015/720
Naam: verbruik van
plastic draagtassen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

lichte

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

27-11-2016

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

RL: (EU) 2015/719

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

De omzetting wordt voorbereid door de administratie.

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

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

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten
De richtlijn wordt omgezet door het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende
Beleidsdomein(en): LNE
algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de
Minister(s): Schauvliege
omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft
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de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten. Het decreet werd op 6
februari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten voor de
omgevingsveiligheidsrapportage werd 30 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beide
stukken wetgeving zullen worden aangemeld bij de Europese Commissie.
RL: 2014/45/EU

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

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

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

Vlaams scorebord van december 20176

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 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51682 en MNE (2017) 51684.

6

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.

37

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): LNE
Minister(s): Tommelein

De formele omzetting van de wijzigingen van de Richtlijn 2009/28/EU (hernieuwbare energie) voor
wat de duurzaamheidscriteria betreft zal gebeuren door de federale overheid voor de
transportbrandstoffen en de Gewesten voor de vloeibare biomassa gebruikt voor opwekking
van elektriciteit. De aanpassing van de bijmengingsverplichtingen voor biobrandstoffen zal gebeuren
door de federale overheid.
De richtlijn zal worden omgezet door een aanpassing van het energiebesluit. Het voorontwerp van
besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010,
wat betreft technische wijzigingen van de certificatentoekenning en de invoering van
biomassacertificatie, van duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van ILUCvoorwaarden werd op 24 februari 2017 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.

RL: (EU) 2015/1787

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

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

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

RL: (EU) 2016/2309

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

Vlaams scorebord van juni 20187

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): LNE
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

7

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

Het Vlaams scorebord van juni 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2018. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2018.
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reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname
van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth. Het besluit
van de Vlaamse regering en het ministerieel besluit zijn in voorbereiding.
RL: (EU) 2016/1148
Naam: maatregelen voor een
hoog gemeenschappelijk niveau
van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie

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

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

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

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Crevits,

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

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

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

23-05-2018

OV,

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

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in maart 2017 nog maatregelen te nemen in 9 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
6 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 maart 2017 betrokken in 8 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de afgeronde
inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.8 Het gaat om:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
5 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Zes 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
Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
8

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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Minister(s): Muyters,
Vandeurzen

Crevits, 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: 2017/0014

Fase 2: IGS (24/01/2017)

Naam: verbruik van lichte plastic
draagtassen

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

Beleidsdomein(en): LNE

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

Minister(s): Schauvliege

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

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

Strikt gezien is de richtlijn al grotendeels omgezet. De reductiedoelstelling bepaald door artikel 4, 1 bis van de
richtlijn is in België al gehaald dankzij initiatieven van en overeenkomsten met de sectoren (Comeos en Fost Plus).
De omzetting van enkele definities en het artikel 1, 1 bis en volgende zal technisch geregeld worden door een
aanpassing van de overeenkomsten die door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCIE) ter zake werden
afgesloten.
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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,
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.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0164

Fase 3: MROA (29/09/2016)

Naam: beroepskwalificaties en 02/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
administratieve samenwerking 14/12/2016: weigering van de verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
IMI
29/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Beleidsdomein(en): EWI, OV, Commissie
WVG, RWO
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
Minister(s): Muyters, Crevits, 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
Vandeurzen, Bourgeois
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
Richtlijn: 2013/55/EU
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
Het decreet werd op 15 februari 2017 goedgekeurd door het Vlaams Parlement en op 24 februari 2017 bekrachtigd
door de Vlaamse Regering.
Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd een besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn
2005/36 op 10 maart 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning
van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
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Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningsbesluit van 22 november
2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. Het Ministerieel besluit tot uitvoering
van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 werd op 18 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2017) 50623.
Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door het ontwerp van
decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
Nr: 2016/0165

Fase 3: MROA (29/09/2016)

Naam: aanleg elektronische 23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
communicatienetwerken
met 07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
hoge snelheid
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Beleidsdomeinen: KB, MOW, LNE, Commissie
CJSM, RWO
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
Minister(s): Homans, Wetys, de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Tommelein, Gatz, Schauvliege
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
Richtlijn: 2014/61/EU
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de gemeenschappen. Er
werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de omzetting van deze richtlijn in
Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een conceptnota ‘Aanleg elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn) goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het
ontwerp van decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het voorontwerp van decreet
werd op 31 maart 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
adviesraden en een eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State.
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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.
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 15/02/2017: aanvullend MROA met deadline 15/04/2017
onderdanen derde landen
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Richtlijn: 2011/98/EU
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
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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

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

Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
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Richtlijn: 2002/49/EG

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

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

-

-

-

-

de afschrikwekkende sanctionering van de regulator: het energiedecreet zal worden aangepast. Het decreet
tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft het voorkomen, opsporen, vaststellen en
bestraffen van energiefraude werd op 15 februari 2017 goedgekeurd door het Vlaams Parlement en op 24
februari 2017 bekrachtigd door de Vlaamse Regering;
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)
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0489

Fase 2: IGS (26/07/2016)

Naam:
kader
voor 05/10/2016: antwoord op IGS werd verzonden
communautaire
maatregelen Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het
betreffende het waterbeleid
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
Beleidsdomein(en): LNE
waterbeleid
Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: 2014/101/EU

De richtlijn legt nieuwe normen op met betrekking tot de monitoring van systeemparameters en gebruikte
methoden. Deze nieuwe normen staan beschreven in een document dat deel uitmaakt van de nieuwe
stroomgebiedsbeheersplannen van de Maas en De Schelde die onlangs door de Vlaamse Regering werden
vastgesteld. Ze worden nu reeds toegepast door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Om de omzetting te
formaliseren werd ook een besluit van de Vlaamse Regering aangepast. Het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde
monitoring-programma van de water-toestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van Richtlijn 2014/101/EU werd op 23 november
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie
aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56984.

Nr: 2016/0585

Fase 2: IGS (22/09/2016)

Naam: afvalstoffen

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

Beleidsdomein(en): LNE

22/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Commissie

Minister(s): Schauvliege

16/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2008/98/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen
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De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer
van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen werd op 6 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57404.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2015/0249
Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 104/103/EU

Fase 3: MROA (26/05/2016)
vervoer 20/07/2016: antwoord op MROA werd verzonden
Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 tot derde aanpassing aan de 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.
Voor de aspecten m.b.t. de binnenvaart werd het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot aanpassing
van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang op 29 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op
30 augustus 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2016) 55561. Voor de aspecten m.b.t. vervoer via de weg of per spoor werd het koninklijk besluit van 28 juni
2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare
en radioactieve stoffen op 28 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 56524.
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4. Vijf 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): LNE
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. Er kan vanuit
gegaan worden dat de Europese Commissie dit impliciet heeft aangenomen.
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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): LNE
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): LNE

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.
Nr.: 2009/2334

Fase 5: Eerste veroordeling (05/02/2015)

Naam:
Taalvereisten
bij 05/02/2015: arrest in zaak C-317/14
aanwerving door gemeenten
17/05/2013: aanvullend antwoord op MROA verzonden
Beleidsdomein(en): KB
De Europese Commissie stelde dat de Vlaamse regelgeving in strijd was met Verordening 492/2011. Overeenkomstig
Minister(s): Homans
Verordening: (EU) 492/2011

artikel 3, lid 1, van Verordening 492/2011 mogen lidstaten van onderdanen van andere lidstaten verlangen dat zij
over de vereiste talenkennis beschikken om hun beroep uit te oefenen. Het recht om een bepaald niveau van
kennis van een taal te vereisen is echter niet onvoorwaardelijk. De eis moet evenredig en noodzakelijk voor de
baan in kwestie zijn en mag niet worden gebruikt als excuus om werknemers van andere lidstaten uit te sluiten.
De Vlaamse publieke werkgevers aanvaardde enkel het SELOR-examen als bewijs van kennis van de Nederlandse
taal en weigerde andere attesten als bewijs. De Europese Commissie was van mening dat systematische
taalproeven, wanneer noodzakelijkerwijs uitgevoerd in een gestandaardiseerde vorm, in strijd zijn met het
voornoemde evenredigheidsbeginsel. De Vlaamse regelgeving werd daarom aangepast, en aangemeld bij de
Europese Commissie in een aanvullend antwoord op het MROA. In het Franse en Duitse taalgebied was de
regelgeving echter niet aangepast, en daarom heeft de Europese Commissie België gedagvaard voor het Europees
Hof van Justitie. Vlaanderen was niet meer gevat door het verzoekschrift van de Europese Commissie van
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08/07/2014. Op 05/02/2015 werd België veroordeeld. De wetgeving in de andere taalgebieden werd ondertussen
aangepast. Het inbreukdossier is opgelost voor België.
FASE 6: IGS NA ARREST
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 1995/2085

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

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