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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda februari 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand februari 2018. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.
Datum
1-2 februari

13 februari

15 februari
19 februari
19 februari

20 februari
20 februari

23 februari
26 februari
26-27 februari
27 februari
27 februari
28 februari

Raadsbijeenkomst
Informele Raad
Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie,
Onderzoek en Ruimtevaart)

Ministeriële conferentie
“Toerisme en economische
groei”
Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Cultuur en Sport (Onderwijs)
Eurogroep
Raad Landbouw en Visserij

Raad Economische en
Financiële Zaken
Informele Raad Algemene
Zaken (Ontwikkelingssamenwerking)
Informele leaders’ meeting
Raad Buitenlandse zaken
Informele Raad Buitenlandse
Zaken (Handel)
Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (Art. 50)
Informele Raad Onderwijs,
Jeugdzaken, Cultuur en Sport
(Cultuur)

Woordvoerder
Interne markt:
Federaal
Industrie: Vlaams
Gewest
Onderzoek: Waals
Gewest
Vlaams Gewest

Assessor

Franse
Gemeenschap
Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

Federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal
Federaal

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

Federaal
Federaal
Vlaamse
Gemeenschap

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

Interne markt: Vlaams
Gewest

Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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2. Agenda maart 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand maart 2018. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse Mededeling
over ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – maart 2018.
Datum
5 maart

Raadsbijeenkomst
Raad Leefmilieu

6 maart

Raad Buitenlandse Zaken
(Defensie)
Raad Justitie en Binnenlandse
zaken
Ministeriële Conferentie over
de toekomst van het Meerjarig
Financieel Kader
Eurogroep
Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie,
Onderzoek en Ruimtevaart)

8-9 maart
9 maart

12 maart
12-13 maart

Woordvoerder
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal

Assessor
Federaal

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Interne markt:

Interne markt: Vlaams

Federaal

Gewest

Industrie: Vlaams

Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal

Gewest

n.v.t.

Onderzoek: Waals
13 maart
15 maart

19 maart
19 maart

20 maart
20 maart
21 maart
22-23 maart

Raad Economische en
Financiële zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Raad Buitenlandse zaken
Raad Landbouw en Visserij

Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (Art. 50)
Tripartite Sociale Top
Europese Raad

Gewest
Federaal

n.v.t.

Federaal

Franse Gemeenschap

Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

Federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)
n.v.t.
n.v.t.
Franse Gemeenschap
n.v.t.
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3. Informele leaders’ meeting
Datum
23 februari 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor Charles Michel, Eerste Minister in de Federale Regering
België
Hoofdpunten van 1. Institutionele zaken
de agenda
2. Meerjarig Financieel Kader na 2020
1.

Institutionele zaken

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Premier Michel benadrukte het respect van de in de Verdragen voorziene rol van de Europese Raad
bij de aanstelling van de voorzitter van de Europese Commissie. De overige staats- en
regeringsleiders zaten op dezelfde lijn. Op de persconferentie na de top zei voorzitter Tusk dat de
leiders het erover eens waren dat de Europese Raad niet op voorhand kon garanderen dat hij een
van de Spitzenkandidaten zou voordragen voor het ambt van voorzitter van de Europese
Commissie. Het Verdrag laat er geen twijfel over bestaan dat het voordragen van een kandidaat
de autonome bevoegdheid is van de Europese Raad, rekening houdend met de Europese
verkiezingen, en na passende raadplegingen.
Wat de samenstelling van het Europees Parlement na de Brexit betreft, spraken de leiders hun
brede steun uit voor het beginsel "minder lidstaten, minder zetels" en was er brede steun om 27
van de 73 huidige zetels van het Verenigd Koninkrijk te herverdelen over 14 lidstaten en daarmee
het aantal zetels in het Europees Parlement terug te brengen van 751 tot 705.
Het idee van een transnationale lijst, dat in het Europees Parlement niet op een meerderheid kon
rekenen, werd eveneens besproken. Veel deelnemers spraken hun grote twijfels uit over de effecten
van een dergelijke stap die hoe dan ook geen haalbare optie is voor de eerstkomende verkiezingen
van het Europees Parlement in 2019.
2. Meerjarig Financieel Kader na 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De leiders bespraken voor het eerst het Meerjarig Financieel Kader (MFK), in anticipatie op de
publicatie van het voorstel van de Commissie, naar verwachting begin mei a.s.
In de discussie werden diverse en nog sterk uiteenlopende standpunten genoteerd. Een groot
aantal deelnemers sprak zich grosso modo uit voor handhaving van de bestaande bestedingen, en
additionele middelen voor nieuwe prioriteiten zoals migratie, veiligheid, klimaat, verduurzaming
en innovatie en concurrentievermogen. Een veel kleiner aantal deelnemers bepleitte een
plafonnering van de uitgaven op het bestaande niveau. Premier Michel pleitte voor voldoende
realiteitszin, waarbij rekening gehouden wordt met de budgettaire beperkingen van de lidstaten.
Nieuwe prioriteiten moeten door een mengeling van besparingen en bijkomende middelen worden
gefinancierd.
Uit de discussie bleek grote bereidheid om snel voortgang te boeken, maar bleek ook dat veel
staats- en regeringsleiders een akkoord nog voor de Europese verkiezingen van midden volgend
jaar weinig realistisch achtten.
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4. Raad Algemene Zaken
Datum
27 februari 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor François Roux, Ambassadeur van België bij de EU
België
Hoofdpunten van 1. Geannoteerde ontwerpagenda voor de Europese Raad van 22 en 23
de agenda
maart 2018
2. Rechtsstaat in Polen
1.

Geannoteerde ontwerpagenda voor de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad besprak de voorlopige agenda van de Europese Raad van 22 en 23 maart. De Europese
Raad zal conclusies aannemen over banen, groei en concurrentievermogen, met name inzake:
 de vorderingen bij de uitvoering van de strategie voor de eengemaakte markt, de strategie
voor een digitale eengemaakte markt en het actieplan voor de kapitaalmarktenunie en de
energie-unie;
 de prioriteiten voor het Europees Semester 2018 en de goedkeuring van de aanbeveling
over het economisch beleid van de eurozone;
 de monitoring van de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten en het
komende voorstel van de Commissie inzake een Europese arbeidsautoriteit.
De Europese Raad zal wellicht ook spreken over internationale handel, onder meer naar aanleiding
van de door president Trump aangekondigde verhoging van de invoerrechten op staal en
aluminium.
De Europese Raad zal procedurele conclusies aannemen met het oog op de EU-Westelijke Balkan
top, die op 17 mei in Sofia zal worden gehouden.
De leden van de Europese Raad zullen van gedachten wisselen over belastingen, met name in de
digitale economie. Hierover zullen naar verwachting geen conclusies worden aangenomen.
2. Rechtsstaat in Polen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie heeft toelichting gegeven bij haar met redenen omkleed voorstel op grond van
artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) over de rechtsstaat in Polen.
Dat maakt deel uit van de eerste fase van de procedure in dat artikel. De Commissie streeft parallel
naar een dialoog met de Poolse overheid en heeft aanbevelingen verstrekt met maatregelen die
vóór 20 maart zouden moeten worden getroffen. Het resultaat van deze dialoog zal bepalen wat
de volgende stappen in de procedure zullen zijn.
Permanent Vertegenwoordiger Roux benadrukte in zijn interventie het belang van het naleven
van de rechtsstaat en sprak zijn steun uit voor de aanpak van de Commissie. Hij herhaalde de
Belgische interesse in een nieuw peer review-mechanisme van de rechtsstaat.
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5. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Europese Commissie publiceert strategie voor een succesvolle toetreding van de Westelijke
Balkanlanden tot de EU
Op 6 februari 2018 stelde de Europese Commissie de ‘Balkanstrategie 2025’ (“A credible enlargement
perspective for an enhanced EU engagement with the Western Balkans”) voor, waarin de
Commissie de krijtlijnen uiteenzet om de toetreding van de zes landen in de regio tot een succes
te maken. 2025 wordt daarbij naar voor geschoven als perspectief. De Vlaamse Regering steunt
deze expliciete herbevestiging van het perspectief op EU-lidmaatschap voor alle landen van de
Westelijke Balkan. EU-lidmaatschap is de beste garantie op stabiliteit en welvaart in deze
historisch instabiele regio. Dit is immers ook in belang van de EU en Vlaanderen. Een geloofwaardig
perspectief op lidmaatschap is nodig om de landen in kwestie de stimulans te geven om
noodzakelijke hervormingen door te voeren.
Voor de Vlaamse Regering is toetreding echter strikt voorwaardelijk. Deze voorwaardelijkheid
heeft twee pijlers. Ten eerste ten aanzien van de kandidaat-lidstaten. Kandidaat-leden moeten
volledig voldoen aan alle voorwaarden om lid te worden (de zogenaamde criteria van Kopenhagen
en Madrid). Fouten uit het verleden mogen niet herhaald worden. Beoordelingen moeten gebeuren
op basis van eigen inspanningen. De talrijke bilaterale conflicten in de regio vormen een
belangrijke uitdaging. Echte reconciliatie na de Balkanoorlogen is nog zeer beperkt. Deze
elementen moeten worden aangepakt voor toetreding. De Unie kan geen conflicten importeren.
De strategie erkent dit ook. Bovendien legt de strategie ook sterk de nadruk op de rechtsstaat en
de fundamentele rechten. Ook dit is cruciaal. Uitbreidingsbeleid heeft – ten tweede - ook een
interne pijler. Dit is cruciaal voor de Vlaamse Regering en wordt ook aangehaald in de visienota
van de Vlaamse Regering op de EU. De uitbreidingen in 2004, 2007 en 2013 hebben aangetoond
dat de grenzen aan de absorptiecapaciteit van de Unie duidelijk moeten worden gedefinieerd.
Deze interne oefeningen moeten ervoor zorgen dat toekomstige uitbreidingen op zorgvuldige en
maatschappelijk gedragen wijze plaatsvinden. Enkel dan kan het EU-uitbreidingsbeleid naar de
Westelijke Balkan toe succesvol zijn. In de strategie is een volledig hoofdstuk gewijd aan de
noodzaak om de EU intern voor te bereiden op nieuwe lidstaten. Er wordt onder andere verwezen
naar de noodzaak van meer besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, een initiatief rond
de handhaving van de rechtsstaat en een impact assessment van uitbreiding op de belangrijkste
beleidsdomeinen (landbouw, cohesiebeleid). De Europese ministers van Buitenlandse Zaken
bespraken de strategie voor de eerste maal op de informele Raad Buitenlandse Zaken in Sofia op
16/2.
Raad Buitenlandse Zaken (26/02)
De EU ministers van Buitenlandse zaken hebben conclusies aangenomen over de prioriteiten van
de Europese Unie in de mensenrechtenfora van de Verenigde Naties in 2018. In het jaar van de 70e
verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt in de conclusies
onderstreept dat de EU volledig achter de toezegging van de secretaris-generaal van de VN staat
om de mensenrechten beter voor het voetlicht te brengen en conflictpreventie en duurzame vrede
tot een prioriteit van het VN-stelsel te maken door de onderliggende oorzaken van conflicten aan
te pakken, waaronder schendingen van en inbreuken op de mensenrechten. De EU herhaalt ook
haar standpunt dat alle mensenrechten universeel, ondeelbaar, onderling afhankelijk en met elkaar
verbonden zijn. De Vlaamse Regering beschouwt de EU als de belangrijkste hefboom van
Vlaanderen om de mensenrechten wereldwijd te verdedigen en kan deze conclusies dan ook sterk
verwelkomen.
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Sancties

Syrië. De Raad voegt 2 ministers toe aan de lijst van beperkende maatregelen tegen het Syrische
regime.

Wit-Rusland. De Raad heeft op 22 februari 2018 besloten de beperkende maatregelen tegen Wit-

Rusland met een jaar te verlengen, tot en met 28 februari 2019. Deze maatregelen omvatten een
wapenembargo, een verbod op de uitvoer van uitrusting voor binnenlandse repressie en een
bevriezing van tegoeden en een reisverbod voor 4 personen die op de lijst zijn geplaatst in verband
met de onopgeloste verdwijning van twee politici uit de oppositie, een zakenman en een journalist
in 1999 en in 2000. De Raad verlengde ook de afwijking van de beperkende maatregelen voor de
uitvoer van biatlonuitrusting naar Wit-Rusland. Daarvoor zullen de bevoegde nationale
autoriteiten per geval nog steeds een voorafgaande vergunning moeten verlenen. Deze afwijking
werd uitgebreid tot een beperkt aantal specifieke geweren en pistolen voor de schietsport, die
onderworpen zijn aan vergunningsprocedures.

Noord-Korea. De Raad heeft de beperkende maatregelen tegen Noord-Korea opgevoerd door de

laatste hand te leggen aan de omzetting in EU-recht van de maatregelen die bij Resolutie 2397
(2017) van de VN-Veiligheidsraad werden opgelegd. De omgezette maatregelen omvatten:
 de uitbreiding van het verbod op de uitvoer naar Noord-Korea van geraffineerde
aardolieproducten door het toegestane aantal vaten voor export te verlagen van 2 miljoen
tot 500 000 per jaar;
 een verbod op de invoer uit Noord-Korea van levensmiddelen en landbouwproducten,
machines, elektrische apparatuur, aarde en steen, en hout;
 een verbod op de uitvoer naar Noord-Korea van alle industriële machines,
transportvoertuigen, en de uitbreiding daarvan naar alle producten van ijzer, staal en
andere metalen;
 aanvullende beperkende maatregelen op maritiem gebied tegen vaartuigen wanneer er
redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het vaartuig in kwestie betrokken is bij de
schending van VN-sancties;
 de verplichte repatriëring van alle in het buitenland werkende Noord-Koreanen binnen een
termijn van 24 maanden, met inachtneming van de toepasselijke nationale en
internationale wetgeving.

B. Brexit-onderhandelingen
Europese Commissie publiceert eerste ontwerp van brexit-terugtrekkingsakkoord
Op 28 februari heeft de Europese Commissie een eerste ontwerp gepubliceerd van de verdragstekst
die de terugtrekking van het VK uit de EU moet regelen. De tekst, die 118 pagina’s telt, is een
interpretatie en juridische omzetting van het politieke herenakkoord dat in december 2017
afgesloten werd tussen de onderhandelaars. Naast bepalingen over de rechten van burgers, de
financiële regeling en de Ierse grenskwestie, bevat het document ook meerdere eenzijdig
opgestelde nieuwe bepalingen die buiten het bestek van het herenakkoord zijn gevallen omdat zij
destijds te contentieus waren, of om andere redenen buiten het toepassingsgebied vielen. Deze
nieuwe bepalingen zijn een omzetting van de positiepapers die de EU eerder publiceerde. De tekst
ligt momenteel ter nazicht voor bij de EU27-lidstaten. De Commissie mikt op de Europese Raad
van 23 maart om de interne consolidatieprocedure over dit ontwerp van verdragstekst af te
ronden, waarna de onderhandelingen met het VK over de tekst kunnen beginnen. De Britse
regering maakte alvast verschillende bezwaren kenbaar.
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Volgens Vlaanderen is de voorgestelde verdragstekst niet volmaakt, maar wel een aanvaardbare
basis voor verdere onderhandelingen met het VK. Het is ook positief dat de (soms vage) politieke
engagementen van het herenakkoord van december 2017 verder geconcretiseerd worden.

C. Handel
In februari werden de onderhandelingen met MERCOSUR en Mexico verdergezet. Hoewel deze
onderhandelingen in een eindfase zitten, heeft men in februari onvoldoende vooruitgang
kunnen boeken om tot een afronding te komen. Voor MERCOSUR staan vooral de
landbouwbelangen een akkoord in de weg. In de onderhandelingen met Mexico spelen
oorsprongsregels en intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de geografische
aanduidingen, nog om tot een akkoord te komen. De Europese Commissie hoopt echter nog in
maart om tot een akkoord te komen. Dit lijkt wel het voorlopig laatste moment waarop een
akkoord zou kunnen gevonden worden, aangezien zowel in Mexico als in Brazilië verkiezingen
worden georganiseerd die de aandacht zullen afleiden van internationale onderhandelingen. In
Brazilië dienen de ministers die deelnemen aan de verkiezingen zelfs ontslag te nemen om
verkiesbaar te zijn. Ook Vlaanderen hoopt in beide onderhandelingen tot een evenwichtig en
ambitieus akkoord te komen.
Binnen de Europese Unie zijn gesprekken gestart over hoe het nu verder moet binnen de
Wereldhandelsorganisatie na de mislukking van de Ministeriële Conferentie in Buenos Aires.
Vooral de blokkering rond het geschillenbeslechtingsorgaan noopt tot innovatief denken.
Daarnaast wordt ook nagedacht over de architectuur van toekomstige handelsakkoorden. Het
is de visie van de Vlaamse Regering dat, rekening houdend met het advies 2/15 van het Hof van
Justitie van de Europese Unie, handelsakkoorden gesplitst dienen te worden van de
investeringsbeschermingsakkoorden. Dit vergroot immers de slagkracht van de Europese
Commissie; de belangrijkste hefboom voor Vlaanderen op het internationale niveau. Gelieerd
aan dit voorstel heeft de Europese Commissie ook een nota voorgesteld met 15 actiepunten
met als doel de hoofdstukken duurzame ontwikkeling in vrijhandelsakkoorden te versterken.
De Vlaamse Regering verwelkomt deze nota, maar wijst ook op de belangrijke conclusies van
de studie die Vlaanderen subsidieerde en door de Internationale Arbeidsorganisa tie werd
uitgevoerd. Deze studie geeft duidelijk aan dat het belangrijk is een opwaartse spiraal in de
dialoog te creëren. Vlaanderen is in die zin gekant tegen een sanctiemechanisme, aangezien dit
een negatieve benadering inhoudt.
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6. Informele Raad Concurrentievermogen

Sessie Industrie
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda
1.

1 februari 2018
Sofia (Bulgarije)
Johan Hanssens, Secretaris-Generaal van het Departement EWI
1.

Gedachtewisseling over de toekomst van
industriebeleid
2. Werklunch over energie-intensieve industrieën

het

Europees

Gedachtewisseling over de toekomst van het Europees industriebeleid en werklunch over
energie-intensieve industrieën

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 1 februari vond een Informele Raad Concurrentievermogen, luik industrie, plaats in Sofia. De
informele Raad was opgebouwd rond een plenaire sessie over de toekomst van het Europees
industriebeleid en twee deelsessies over A) digitalisering van de industrie en circulaire economie
en B) waardeketens en de ontwikkeling van competitieve voordelen voor de Europese economie.
België heeft deelgenomen aan de plenaire sessie en aan de deelsessie over waardeketens. Daarna
vond ook een werklunch plaats over energie-intensieve industrieën.
Twee vragen werden door het Bulgaars Voorzitterschap aan de Informele Raad voorgelegd tijdens
de plenaire sessie:
1. Which key factors will shape the industry of 2030, both at global and European level?
2. What should be the overall objectives and key priorities of the new Industrial Strategy in
order to ensure that European industry will be competitive in this new industrial
environment?
Tijdens de deelsessie over waardeketens waren de richtvragen de volgende:
1. What are the existing key competitive advantages of Europe – infrastructure, technological
knowledge, regulatory system or other features – compared to other main trading
partners?
2. How can these competitive advantages best be developed and strengthened in order to
ensure future competitive advantages for the European industry in an increasingly
competitive global environment?
De werklunch over de energie-intensieve industrieën (EIIs) focuste op volgende drie vragen:
1. How could we best tackle the combined effect of all the EIIs pursuing transition pathways
towards a 2050 perspective? How could the sectors work together to assess the
implications and to develop value chain partnerships?
2. In light of the discussion above, which are the policy options on which the EU, MS and
regions/local municipalities should mainly focus in order to ensure a stable and
predictable regulatory framework to assist EII in taking on the challenges ahead?
3. What changes are needed to ensure that public and private finance are funding the
necessary investments in innovations, large-scale demonstration projects and bringing
new technologies and business models to the market?
De informele Raad betrof in eerste instantie een gedachtewisseling tussen de Europese Commissie,
de lidstaten, het Europees Sociaal en Economisch Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese
industriële sectorfederaties CEFIC, EUROFER en EUROMETAUX over trends in, uitdagingen van en
maatregelen voor het Europees industrieel beleid.
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De discussies verliepen consensueel, waarbij de focus vooral lag op hoofdlijnen. De sprekers
benadrukten onder meer volgende zaken: de transitie naar een koolstofarme en circulaire
economie in het digitale tijdperk; de nood aan een holistische industriële strategie met als horizon
2030 en daarna; een herbevestiging van de 20% bbp-doelstelling inzake het industrieel aandeel in
de Europese economie (noot: vandaag komt dit neer op 16%); het belang van de
waardenketenbenadering in de multi-level governance aanpak; de nood aan voldoende
innovatiemiddelen in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het negende
kaderprogramma; een versterking van de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling en de
interne markt als belangrijkste hefbomen; een klemtoon op nieuwe vaardigheden in de ‘New Skills
Agenda’; de belangrijke link met het energie- en klimaatbeleid, in het bijzonder voor de energieintensieve industrie, en met het mondiaal handelsbeleid.
Tijdens de deelsessie over waardeketens benadrukte België dat de Europese industriële strategie
moet gezien worden in het ruimere kader van groei, concurrentie en het creëren van
werkgelegenheid binnen de EU. België stelde in dat verband elf prioriteiten in de positiepaper van
oktober 2017 ‘Consolidating an ambitious industrial strategy for Europe’. België vinkte het
clusterbeleid, de koolstofarme circulaire economie, de toegang tot financiering (in het bijzonder
voor KMO’s), infrastructuur en innovatie aan als prioriteit. België pleitte tevens voor het gebruik
van blending finance en een betere synergie tussen de beschikbare financiële instrumenten (EFSI,
EFRO, ESF, COSME, etc.). België gaf ook aan dat verder geïnvesteerd moet worden in digitale
vaardigheden, duurzaamheid van infrastructuren en scale-ups. Ook het belang van financiering
voor High-Performance Computing werd benadrukt.
2. Werklunch over energie-intensieve industrieën

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens de werklunch stipte België volgende punten aan:
 België stelde voor om contactplatformen te creëren om samenwerking tussen verschillende
partners te stimuleren om uitdagingen zowel sector-, als cluster- en grensoverschrijdend
aan te pakken. België is van mening dat met het oog op de toekomst en de mondiale
waardeketens meer wetenschappelijk onderzoek vereist is.
 Er moet meer coherentie en afstemming zijn rond de te behalen doelstellingen tussen de
verschillende beleidsdomeinen waar EII aan gebonden zijn (ETS, hernieuwbare energie,
circulaire economie, energie-efficiëntie,…). Diverse energieheffingen in de verschillende 28
lidstaten werken verwarrend. Energiekosten en -taksen zouden beter op elkaar afgestemd
moeten worden zodat er geen verborgen concurrentieslag binnen de EU plaatsvindt.
 Een gezamenlijke strategische planning en inspanning van de lidstaten is van belang
waarbij een synergie van de diverse beleidsdomeinen plaatsvindt. De Europese
financieringsinstrumenten moeten op elkaar afgestemd worden en complementair zijn aan
elkaar.
Opvallend was het Nederlandse pleidooi voor het optrekken van de EU CO2-reductiedoelstellingen,
met als horizon 2030, van 40%, zoals vandaag, naar 55%. Voor Nederland moet de EU koploper
zijn in dit debat via een ‘first mover’-voordeel, waardoor het ook haar mondiaal
concurrentievermogen kan versterken. De andere lidstaten spraken zich hier niet over uit.
De lidstaten vroegen de Commissie ook om een industriële strategie te formuleren met als horizon
2030 en daarna, evenals te komen met een set indicatoren en een monitoringinstrument.

10

Sessie Onderzoek
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda
1.

2 februari 2018
Sofia (Bulgarije)
Véronique Halloin, Secretaris-Generaal du Fonds de la Recherche
Scientifique
1. Gedachtewisseling over de rol en impact van Onderzoek &
Innovatie, met focus op het versterken van innovatie en het
investeren in menselijk kapitaal

Gedachtewisseling over de rol en impact van Onderzoek en Innovatie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Bulgaarse Voorzitterschap nodigde de lidstaten tijdens deze Informele Raad uit voor een
discussie over de rol en impact van Onderzoek en Innovatie (O&I). In lijn met de prioriteiten
van het Bulgaarse Voorzitterschap van de Raad van de EU voor het toekomstig O&I-beleid,
focuste het daarbij via twee deelsessies op 1) het versterken van innovatie en 2) het investeren
in menselijk kapitaal. Daarmee werd de link gelegd naar de discussies over het pilootproject
rond een Europese Innovatieraad (EIC), en tussen O&I en hoger onderwijs.
Het Voorzitterschap ambieerde via deze informele Raad een aantal sleutelboodschappen te
kunnen leveren met het oog op de Europese Raad van 22 en 23 maart (en in het kader van de
Leidersagenda).
Algemeen gesproken werden tijdens de debatten de volgende punten naar voren geschoven: de
noodzaak om vaardigheden (vooral soft skills, interdisciplinariteit) verder te ontwikkelen, de
overdracht van onderzoeksresultaten te versterken en te faciliteren, preciezere gegevens ter
beschikking te stellen over de mobiliteit van onderzoekers, en onderzoekers aantrekkelijke
carrièremogelijkheden te bieden.

Inleidende plenaire sessie

Tijdens de inleidende plenaire sessie benadrukte Europees Commissaris Carlos Moedas de
noodzaak van een pluridisciplinaire aanpak en het verwerven van vaardigheden (vooral
digitale). Hij onderstreepte ook de fundamentele kwestie van de transformatie en exploitatie
van innovaties in verhandelbare producten. We moeten kijken naar de redenen waarom Europa
niet voldoende risicokapitaal en disruptieve innovaties genereert. Daartoe moeten we de
condities ontwikkelen die de financiering van dergelijke projecten mogelijk maken (wat op dit
moment bijna onmogelijk is). Wat ten slotte de EIC betreft, is de Commissaris voorstander van
een bottom-up-benadering, geïnspireerd door de Europese Onderzoeksraad (ERC).

Deelsessies

Na de inleidende plenaire sessie volgden twee parallelle deelsessies over de toekomst van O&I
in Europa. Een eerste met als titel ’The Future of R&I in Europe: boosting innovation’ , een
tweede over ‘The Future of R&I in Europe: investing in human capital’ . België nam deel aan de
eerste sessie.

Sessie A: versterken van innovatie

Twee CEO’s van innovatiebedrijven startten de sessie met succesverhalen op het vlak van
innovatie in en buiten Europa. Zij onderstreepten daarbij de volgens hen noodzakelijke
elementen om innovatie te ontwikkelen: investeren in personen, blijk geven van am bitie voor
Europa, behoefte aan risicokapitaal, belang van de impact van innovatie op de samenleving,
het belang van onderwijs en de betrokkenheid van jongeren. De lidstaten bediscussieerden
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vervolgens deze elementen, met aandacht voor de elementen die aanwezig zouden moeten zijn
in een toekomstige EIC.
België legde tijdens haar interventie de nadruk op de steun voor clusterbeleid en de
ontwikkeling van verbindingen tussen regionale clusters; op het belang voor de EIC van steun
voor risicovol onderzoek; op disruptieve innovaties in het bijzonder in KMO’s en een bottomup-benadering. Verder onderstreepte België het belang van het stimuleren van een
ondernemerschapscultuur en het nemen van risico’s vanaf een jonge leeftijd. Cruciaal daarbij
zijn de overdracht van kennis en technologie, steun voor technologische én niet-technologische
projecten, de beschikbaarheid van financiële ondersteuningsinstrumenten bij het nemen van
risico’s en een vermindering van de administratieve lasten.
De meerderheid van de lidstaten benadrukten tevens elementen als het investeren in personen
(onderwijs, onderzoek,…), het belang van samenwerking (in al haar vormen), en de
ondernemerschaps- en risicocultuur. Nederland bepleitte in dit verband om de controles te
minimaliseren en meer ruimte te geven voor het nemen van risico’s (‘ right to challenge ’) met
mogelijkheid om de wetgeving aan te passen indien nodig.

Sessie B: investeren in menselijk kapitaal

Onderzoekster Dr. Antoniya Toncheva legde in een inleiding de klemtoon op twee uitdagingen: de
verwerving van vaardigheden en de aanpassing aan de realiteit van werkgelegenheid. Het is
volgens haar belangrijk om het aanpassingsvermogen van onderzoekers te bevorderen en een
goede samenwerking tussen instellingen te bevorderen die investeringen in onderzoek mogelijk
maken. Ze is ook van mening dat de notie ‘impact’ niet mag worden afgemeten aan het aantal
publicaties alleen.
Tijdens het debat intervenieerden een aantal lidstaten rond de mobiliteit van onderzoekers. Vanuit
geografisch oogpunt vroegen een aantal lidstaten naar meer precieze gegevens over de
migratiestromen van onderzoekers om de onderliggende beweegredenen beter te begrijpen.
Vanuit het perspectief van de bewegingen tussen de academische wereld en de ondernemingen
onderstreepten een aantal lidstaten het belang van adequate opleidingen voor jonge
onderzoekers, maar ook de nood aan een betere publiek-private samenwerking.
Een aantal lidstaten pleitte tevens voor meer aantrekkelijke carrièremogelijkheden op vlak van
arbeidsvoorwaarden (salarissen en pensioenen), de kwaliteit van onderzoeksinfrastructuur en de
structuur van de werkomgeving.
Frankrijk herhaalde het idee van ‘Europese Universiteiten’: een project dat nog niet sterk
ontwikkeld is, maar moet focussen op de overdracht van kennis en het commercialiseren van de
voordelen van onderzoek. Daarnaast vermeldde het opnieuw de oprichting van een ‘Europees
Agentschap voor Innovatie’, waarbij Europa mondiale innovatieleider wordt, zowel op het vlak
van disruptieve innovatie met hoge risico’s als op het vlak van collaboratief onderzoek.
7. Ministeriële conferentie “Toerisme en economische groei”
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda

13 februari 2018
Sofia (Bulgarije)
Ben Weyts, Vlaams Minister voor Toerisme
1.

Vrije gedachtewisseling tussen Europese Ministers van Toerisme
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1.

Vrije gedachtewisseling tussen Europese Ministers van Toerisme

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De bijeenkomst was gericht op toerisme als een duurzame motor voor economische groei,
regionale integratie en vrede. De deelnemers onderzochten de ontwikkeling van de
deeleconomie en de ontwikkeling van EU-regels inzake toerisme. De deelnemers werden
uitgenodigd om succesverhalen over toerismeprojecten in hun land te delen.
In zijn tussenkomst benadrukte minister Weyts dat de regio’s de groei van de toerismesector
in het hart van hun regionale economische strategie hebben geplaatst. Om aan te tonen dat
Vlaanderen toerisme wil stimuleren, gaf de minister het voorbeeld van het nieuwe regelgevende
kader voor de logiessector dat vorig jaar in Vlaanderen werd ingevoerd. Dit nieuw kader heeft
tot doel om een eerlijk speelveld te realiseren voor alle aanbieders van toeristische
accommodatie zowel voor het traditionele logiesaanbod als voor aanbieders op de digitale
platformen (zoals Airbnb). In uitvoering van deze nieuwe Vlaamse regelgeving heeft de Vlaamse
overheid deze platformen om informatie gevraagd over de accommodaties die zij aanbieden
op hun websites. Sommige platformen zijn hier niet op ingegaan omdat volgens hen lokale
privacywetten en de Europese richtlijn betreffende de rechtsbescherming van databanken hen
verbiedt om deze info te delen. Deze redenering klopt niet volgens onafhankelijk juridisch
advies. Daarom zal de Vlaamse overheid verdere stappen ondernemen.
Verder wees de minister op de kracht van toerisme, die niet altijd positieve effecten heeft.
Specifiek moeten we uitkijken voor ‘overtoerisme’. Door het betrekken van lokale inwoners van
druk bezochte bestemmingen, wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat ze de noden van het
groeiend aantal toeristen kan blijven verzoenen met de belangen van de lokale inwoners.
Tenslotte deed de minister een oproep aan de andere deelnemers om hierover informatie uit
te wisselen.
Tijdens de informele ministerraad lanceerde Kroatië het voorstel om in het kader van de
herziening van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) een toerismefonds op te richten met als
doel de ondersteuning van de toeristische sector.
8. Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Sessie Onderwijs
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

15 februari 2018
Brussel
Jan Hoogmartens, Adjunct-Ambassadeur van België bij de EU
1.

Oriënterend beleidsdebat: Tussentijdse evaluatie van het
programma Erasmus+ en richtsnoeren voor de toekomst na 2020
2. Oriënterend beleidsdebat: Vorderingen maken met de onderwijsaspecten van de conclusies van de Europese Raad van 14 december
2017

Oriënterend beleidsdebat: Tussentijdse evaluatie van het programma Erasmus+ en
richtsnoeren voor de toekomst na 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het beleidsdebat werd gehouden in publieke sessie en kan geraadpleegd worden op de website
van de Raad. Op vrijdag 31/01 publiceerde de Commissie de resultaten van de grootschalige
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tussentijdse evaluatie van het Erasmus+-programma. Dit rapport is gebaseerd op de nationale
verslagen die zijn ingediend door de programmalanden, een evaluatieverslag van een externe
onafhankelijke contractant, andere getoetste studies, ervaring met het beheer van het
programma en meer dan een miljoen antwoorden van andere belanghebbende individuen en
partijen. Het departement Onderwijs en Vorming diende als Nationale Autoriteit voor Erasmus+
de Vlaamse tussentijdse evaluatie in.
Dit debat gaf de ministers de kans om de tussentijdse evaluatie te bespreken en om de grote
krijtlijnen en prioriteiten uit te zetten voor het vervolgfinancieringsprogramma dat de
Commissie in mei zal publiceren. Het Bulgaarse Voorzitterschap en meer specifiek Krassimir
Valtchev, de Bulgaarse minister verantwoordelijk voor onderwijs en wetenschap, leidde dit punt
in. Valtchev benadrukte het succes van 30 jaar Erasmus en de relevantie van het huidige
programma.
Commissaris Tibor Navracsics lichtte de voorstellen van de Commissie in het kader van het
Meerjarig Financieel Kader (MFK) toe. Concreet stelt de Commissie een verdubbeling of een
verzesvoudiging van de Erasmus+-middelen voor. Deelname aan het Erasmus+-programma moet
veralgemenen, inclusiever zijn en beter bij de behoeften van de mensen aansluiten. Het
programma moet inzetten op de studieterreinen van de toekomst zoals groene energie en
robotica. Erasmus+ biedt eveneens het potentieel om beleidshervormingen te stimuleren. De
mogelijkheden moeten onderzocht worden om succesvolle Erasmus+-projecten met de steun
van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar een hoger nationaal niveau te tillen.
Commissaris Marianne Thyssen verwees naar onderwijs als de eerste pijler van de ‘Europese
Pijler voor Sociale Rechten’. Volgens de Commissaris zijn er verschillende Europese programma’s
over vaardigheden. Een verdere harmonisatie van beschikbare middelen is daarom noodzakelijk.
Zo kan er volgens haar een grotere complementariteit tussen Erasmus+, Horizon 2020 en het
Europees Sociaal Fonds nagestreefd worden. Het volgende MFK moet de middelen verschaffen
om een volledige bijdrage te leveren aan de emancipatie van de burger in het kader van
levenslang leren.
De lidstaten waren unaniem positief over het Erasmus+-programma. Het programma is heel
herkenbaar voor de burger en heeft een hoge toegevoegde Europese waarde. De meeste
delegaties riepen dan ook op om de beschikbare middelen in het volgende MFK te vergroten.
Spanje en Italië riepen zelf op tot een vertienvoudiging van het budget. België pleitte om het
budget idealiter te verdubbelen. België en verschillende andere delegaties waaronder Ierland,
Malta, Roemenië, Duitsland, Tsjechië, Zweden, Letland en Griekenland waren van mening dat
Erasmus+ breed en inclusief ingezet moet worden. Verschillende delegaties waaronder Zweden,
Litouwen, Letland, Frankrijk, Spanje, Nederland en Finland ijverden dat het volgende
programma ook moet inzetten op kleinere partnerschappen. In dit kader riep België samen met
onder andere Malta en Oostenrijk op om eveneens aandacht te schenken aan kortere
mobiliteitsprojecten. België was samen met o.a. Duitsland, Kroatië, Finland, Nederland,
Hongarije en Estland, eveneens pleitbezorger voor continuïteit in de structuur en architectuur
van het volgend programma. Lage administratieve lasten voor de aanvragers staan hierbij
centraal. Verder pleitte België voor voldoende aandacht voor transparantie, kwaliteitsgarantie
en de erkenning van kwalificaties en credits tijdens een buitenlandse Erasmus+-ervaring. België
wil in het volgende programma ook hernieuwde aandacht voor joint masters en joint doctoral
degrees. Verder verklaarde het Verenigd Koninkrijk dat het ook na Brexit een vergaande
samenwerking op gebied van onderwijs met de EU27 nastreeft.
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2. Oriënterend beleidsdebat: Vorderingen maken met de onderwijsaspecten van de conclusies
van de Europese Raad van 14 december 2017

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het beleidsdebat werd gehouden in publieke sessie en kan geraadpleegd worden op de website
van de Raad. In de conclusies van de Europese Raad van 14 december 2017 naar aanleiding van
de Sociale Top in Göteborg, lieten de Europese leiders hun politieke wil blijken om vorderingen
te maken met de onderwijsagenda in Europa, zonder hierbij te raken aan het subsidiariteitsen het evenredigheidsbeginsel. Lidstaten zijn en blijven primair bevoegd voor onderwijs. Dit
debat benadrukt de rol van de Onderwijsraad bij de uitvoering van de conclusies. De
verantwoordelijke ministers kregen alvast een eerste kans om de wensen van hun lidstaat in
de verf te zetten.
De Commissie bij monde van Commissaris Tibor Navracsics verwelkomde het beleidsdebat en wees
op het belang van de betrokkenheid van de lidstaten bij de uitvoering van deze gedeelde agenda.
Zelf wees hij op vier bouwstenen: het verhogen van de mobiliteiten in Europa, de oprichting van
een netwerk van Europese Universiteiten tegen 2024, meer jongeren met kennis van twee Europese
talen en vooruitgang boeken bij de wederzijdse erkenning van kwalificaties. Voor dit laatste punt
verwees de Commissaris uitdrukkelijk naar het Benelux-besluit met betrekking tot de niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs als een te volgen goede praktijk.
Alle delegaties verwelkomden de Raadsconclusies en de Europese aandacht voor onderwijs. Vele
landen bespraken de oprichting van de Europese Universiteiten, niettegenstaande de oproep van
Voorzitter Krassimir Valtchev om dit onderwerp exclusief tijdens de informele lunch te
behandelen. De delegaties van Roemenië, Kroatië, Letland, Polen, Malta en Hongarije
benadrukten het belang van een evenwichtig geografisch evenwicht van deze nieuwe
netwerken. Italië, Portugal, Oostenrijk, Estland en Duitsland wezen op de rol en het belang van
de bestaande universitaire netwerken. Het nieuwe initiatief mag volgens Italië en Portugal zeker
het bestaande Bolognaproces niet fnuiken. De Commissie moet volgens Duitsland eerst de
bestaande initiatieven en instrumenten in kaart brengen.
Met betrekking tot de overige Raadsconclusies waren de lidstaten minder concreet. In verband
met de vergelijking van kwalificaties benadrukten de delegaties van België, Nederland en
Luxemburg het succes dat ze geboekt hebben met het Benelux-besluit. Litouwen gaf mee dat
de Baltische lidstaten tegen de zomer een gelijkaardig regionaal akkoord zullen onderteken en.
Polen, Duitsland, Nederland, Tsjechië en Griekenland spraken zich alvast uit tegen een
harmonisering van de curricula. Onder andere België, Oostenrijk, Frankrijk en Tsjechië gaven
aan dat ze verkiezen om stapsgewijs tewerk te gaan met betrekking tot dit onderwerp.
België en de meeste lidstaten wezen op het belang van taal en taalonderwijs. België riep
eveneens op om ook hier voorzichtige en doordachte volgende stappen te zetten. Nederland
was van mening dat taal in het curriculum tot het exclusieve domein van de lidstaat behoorde.
Het Verenigd Koninkrijk hield dan weer een pleidooi voor een verhoogde aandacht voor nietEuropese talen zoals het Chinees.
Bij de overige markante interventies behoorde onder andere de oproep van Frankrijk om een
Label van ‘Europees Lyceum’ in het leven te roepen voor scholen die zich inzetten voor de
Europese zaak. Spanje riep dan weer op om een ‘Europa dag voor scholen’ in te richten.
Het Bulgaars Voorzitterschap besloot de discussie met de aankondiging dat er Conclusies van
de Europese Raad over dit onderwerp zullen worden voorgelegd op de Raad Onderwijs van 22
mei. Deze zullen door eerst door het Onderwijscomité besproken worden.
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9. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België (incl. titel)
Hoofdpunten van de
agenda

1.

19 februari 2018
Brussel
Denis Ducarme, Federaal Minister van Landbouw
1.

Mededeling van de Commissie over de Toekomst van Voedsel en
Landbouw
2. Herziening van de EU-strategie voor de bio-economie
3. EU-eiwittenplan

Mededeling van de Commissie over de Toekomst van Voedsel en Landbouw

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 29 november 2017 heeft de Europese Commissie de mededeling over ‘de Toekomst van
Voedsel en Landbouw’ uitgebracht. Dit bevat de blauwdruk voor het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Het Bulgaars Voorzitterschap plant een maandelijkse
bespreking op de Raad Landbouw zodat de Commissie rekening kan houden met het standpunt
van de Raad. Op deze Raad stonden de directe betalingen, de bijdrage aan milieu en klimaat,
en het plattelandsbeleid op het programma.
Commissaris Hogan verdedigde de directe betalingen door te wijzen op de kloof tussen het
landbouw- en het doorsnee-inkomen in de meeste lidstaten. De 80-20-verdeling (80% van de
steun gaat naar 20% van de landbouwers) geeft niet het volledige beeld, maar een meer
evenwichtige verdeling van de steun is nodig. Hogan zei dat hij wil luisteren naar de ideeën
van de lidstaten alvorens keuzes te maken. Lidstaten bevestigden het belang van rechtstreekse
betalingen, maar vonden dat er ruimte is om ze eerlijker te verdelen. Ze willen de steun vooral
richten op echte en jonge landbouwers, en kleine en middelgrote bedrijven. Veel ministers
willen de herverdelingsmechanismen onderzoeken, maar ze moeten vrijwillig blijven. België zei
bereid te zijn deze mechanismen te overwegen. Over de kwestie van de externe convergentie
tekende zich de gekende tweedeling af, met de landen met een lage gemiddelde steun als grote
voorstanders en de landen met een grote gemiddelde steun, waaronder België, als
tegenstanders.
Net als heel wat lidstaten vond Hogan dat gekoppelde steun gerechtigd is voor sectoren in
moeilijkheden. Er waren slechts een handvol lidstaten, voornamelijk uit Noord- en West-Europa,
die zich kritisch uitlieten over deze vorm van steun. België sprak zich niet uit over hoe groot
de steun moet zijn, maar vond dat ze moest kunnen voor de kwetsbare sectoren.
Hogan onderstreepte dat landbouw zijn steentje moet bijdragen aan de uitvoering van de
internationale akkoorden op vlak van klimaat en milieu. Het GLB doet nu al een bijdrage, maar
de ambitie moet hoger. De vergroening heeft minder resultaten opgeleverd dan voorzien.
Daarom komt er een nieuw model met een grotere conditionaliteit. Dit is een set van regels en
condities die kunnen aangepast worden aan lokale noden. Vereenvoudiging en flexibiliteit
zullen toegepast worden op het beheer en de controle. Verder komen er vrijwillige maatregelen
waardoor lidstaten en landbouwers nog meer kunnen doen voor milieu en klimaat.
Lidstaten onthaalden de nieuwe vergroeningsarchitectuur positief. Ze benadrukten vooral de
nood aan meer flexibiliteit voor de lidstaten. Verder waren een gelijk speelveld en
vereenvoudiging de voornaamste bezorgdheden. Net als andere lidstaten stelde België voor
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landbouwers te stimuleren om in te stappen in milieu- en klimaatmaatregelen door ze een
stimulans te geven bovenop de gemaakte kosten en gederfde inkomsten.
Wat betreft het plattelandsbeleid was de kernboodschap onder de lidstaten vereenvoudiging.
Ook de flexibele en snelle aanpassing van de programma’s was voor een aantal lidstaten,
waaronder België, een must.
2. Herziening van de EU-strategie voor de bio-economie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Landbouwcommissaris Hogan ziet de bio-economie als een belangrijke motor voor de economie
op het platteland. De landbouw maakt echter te weinig gebruik van de mogelijkheden en er is
ook te weinig synergie tussen de sectoren. De herziening van de EU-strategie moet zorgen voor
grotere betrokkenheid van de primaire sector in de bio-economie. Het GLB heeft al verschillende
instrumenten hiervoor, maar moet nog meer doen. De nieuwe strategie komt er in de 2de helft
van dit jaar.
De lidstaten beaamden dat de bio-economie extra afzet en mogelijkheden kan bieden voor de
primaire sector. Landbouwers moeten dus volledig mee kunnen profiteren van de
mogelijkheden. Onderzoek en innovatie, maar ook de vulgarisering van onderzoeksresultaten,
zijn belangrijk. Verder vergt de strategie voor bio-economie een goede beleidscoherentie. België
kon zich vinden in de bovenstaande punten. Andere lidstaten voegden nog toe dat we
landbouwers beter moeten informeren en voorlichten over de meerwaarde van de bioeconomie. Oost-Europese lidstaten waren bezorgd dat de bio-economie zich niet gelijk zou
ontwikkelen in de hele EU.
3. EU-eiwittenplan

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Hogan lichtte toe dat 1/3 de van onze voorziening in plantaardige eiwitten komt van soja, en dat
de EU maar 5% daarvan zelf voorziet. Dit heeft verschillende redenen zoals het klimaat en het
concurrentievermogen. Het GLB treft wel maatregelen die gezorgd hebben voor een
verdubbeling van de eiwitproductie. Hogan wil rekening houden met de zorgen van lidstaten
bij de opmaak van het plan. Via meetings, seminaries, een enquête en een studie wil de
Commissie een basis leggen voor het plan dat als verslag zal gepubliceerd worden tegen eind
dit jaar. Onder Oostenrijks voorzitterschap volgt er later dit jaar een conferentie over dit thema.
Lidstaten verwelkomden het plan, al vroegen een aantal lidstaten om aandacht voor de
problematiek van ontbossing. Sommigen willen het gebruik van alternatieve bronnen zoals gras,
zeewier, voedselafval, … stimuleren. Tot slot nam een beperkt aantal lidstaten de gelegenheid
te baat om te waarschuwen voor extra concessies in de Mercosur-onderhandelingen.
10. Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda

20 februari 2018
Brussel
Johan Van Overtveldt, Federaal Minister van Financiën
1.

Duurzame financiering: aanbeveling van de deskundigengroep op
hoog niveau - gedachtewisseling
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1.

Duurzame financiering: aanbeveling van de deskundigengroep op hoog niveau gedachtewisseling

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op 22 december 2016 richtte de Europese Commissie een expertengroep op hoog niveau op,
bestaande uit vooraanstaande deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de financiële
sector, de academische wereld, alsook waarnemers uit Europese en internationale instellingen.
De bedoeling van deze expertengroep was om tot aanbevelingen aan de Commissie te komen
met het oog op een alomvattende EU-strategie inzake duurzame financiering, als onderdeel van
de Kapitaalmarktenunie. De centrale vraag was hoe de financiële sector kan bijdragen tot meer
duurzame groei, waarbij de term ‘duurzaam’ zowel betrekking heeft op milieu-, sociale- als
governance aspecten.
Op 31 januari 2018 publiceerde de expertengroep haar finaal rapport.
De expertengroep trachtte een antwoord te bieden op 3 vragen:
1. Hoe kunnen kapitaalstromen geheroriënteerd worden naar deze projecten?
2. Hoe kan men ervoor zorgen dat de langetermijnvisie meer in rekening genomen wordt bij
investeringsbeslissingen?
3. Hoe kunnen klimaatrisico’s beter gemanaged worden?
De expertengroep formuleerde aanbevelingen omtrent o.a. het opstellen van een Europese
taxonomie (wat is “duurzaam”, wat is “groen”, …), het verduidelijken van plichten van
investeerders omtrent duurzaamheid (vermogensbeheerders en institutionele beleggers moeten
openbaar maken hoe zij duurzaamheidsoverwegingen in hun strategie en
besluitvormingsproces voor investeringen integreren, …), het ontwikkelen van labels, te
beginnen met een Europese standaard voor groene obligaties,
het nagaan of de
kapitaalvereisten voor banken en verzekeraars langetermijninvesteringen niet penaliseren
(aanbeveling betreffende de verlaging van kapitaalvereisten), het nagaan of boekhoudregels
duurzame investeringen niet onnodig belemmeren (bv. nagaan of de market-to-market regel gezien de impact op de volatiliteit van de waarderingen - wel gepast is voor
langetermijninvesteringen), het oprichten van een faciliteit “Duurzame infrastructuur Europa”
om de omvang en de kwaliteit van de EU-pijplijn van duurzame investeringen te vergroten,
meer aandacht voor duurzaamheid in corporate governance en het opnemen van
duurzaamheidsfactoren bij het bepalen van langetermijnratings door ratingagentschappen.
België is bezorgd omtrent de mogelijke aanpassing aan de prudentiële regelgeving om groene
obligaties te ondersteunen (verlaging risicofactor waarmee financiële instellingen rekening
moeten houden wanneer ze dergelijke obligaties op hun balans opnemen; een lagere
risicofactor zou betekenen dat men minder kapitaal hiertegenover moet plaatsen). Vanuit
financiële stabiliteitsoverwegingen meent België dat dit geen goed idee is (kapitaalvereisten
mogen enkel van risico’s afhankelijk zijn). Bovendien meent ons land dat er andere maatregele n
(bv. fiscale) genomen kunnen worden om groene obligaties te ondersteunen. Daarnaast meent
ons land dat prioriteit moet gegeven worden aan de ontwikkeling van een taxonomie. Ons land
heeft overigens op 8 februari 2018 een groene obligatie op de markt gebracht (als tweede land
in de wereld, na Frankrijk).
Tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken verwelkomde de Commissie de aanbevelingen
en gaf ze mee dat ze momenteel werkt aan een actieplan op vlak van taxonomie, EU -labels,
plichten van investeerders en de verlaging van de kapitaalvereisten. Het Voorzitterschap wees
op het belang van dit onderwerp in het kader van het klimaatakkoord van Parijs. Het
Voorzitterschap heeft een discussienota aan de ministers voorgelegd, waarin onder andere
gevraagd werd naar de prioriteiten van de lidstaten. Uit de gedachtewisseling (waarin ook ons
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land tussenkwam) bleek dat er duidelijke steun is voor initiatieven op dit gebied. Prioriteit
moet gegeven worden aan het opstellen van een geharmoniseerde taxonomie. Uit de
tussenkomsten bleek dat er - gelet op mogelijke implicaties voor de financiële stabiliteit - geen
steun is voor het verlichten van de kapitaalvereisten voor groene obligaties .
De Europese Commissie zal op 7 maart 2018 haar actieplan betreffende de financiering van
duurzame groei publiceren, dat samen met het eindrapport van de expertengroep besproken
zal worden tijdens een conferentie op hoog niveau op 22 maart 2018. Op 23 mei 2018 wordt de
publicatie van regelgevende initiatieven verwacht.
11. Informele Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Sessie Cultuur
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

28 februari 2018
Sofia (Bulgarije)
Katrien Thienpont, Vlaams Attaché voor Cultuur en Media
1.

Samenwerking tussen cultuur en andere domeinen voor het
versterken van het gevoel deel uit te maken van Europa
2. De rol van jongeren in het ontwikkelen van Europese waarden via
cultuur

De Samenwerking tussen cultuur en andere domeinen voor het versterken van het gevoel
deel uit te maken van Europa

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De cultuurministers benadrukten in het debat het belang van een bredere toegang tot cultuur,
behoud van culturele diversiteit en de rol van cultuur in integratie en sociale cohesie. Daarnaast
was er ook aandacht voor de rol van digitalisering en de impact van het Europees Jaar van het
Erfgoed (2018). Verschillende delegaties gaven voorbeelden van nationale samenwerkings vormen ter ondersteuning van deze doelstellingen.
Vanuit België en Vlaanderen konden we ons aansluiten bij het belang van bovenstaande
thema’s. We bespraken de samenwerking tussen cultuur en onderwijs voor het ontwikkelen van
een cultureel bewustzijn en culturele expressie en als een belangrijke factor in het gevoel om
deel uit te maken van Europa.
Tijdens het debat werd eveneens verder gebouwd op de informele lunch over onderwijs en
cultuur die de staats- en regeringsleiders hielden in november 2017 in Göteborg (Zweden).
Vooral het idee voor een sterkere Europese ondersteuning inzake mobiliteit van culturele
actoren (“Erasmus voor cultuur”) zinderde na en vond veel steun in de vergadering. Ook België
staat positief tegenover dit idee op voorwaarde dat het niet ten koste gaat van bestaande
Europese ondersteuningsmechanismen voor de culturele en creatieve sectoren.
2. De rol van jongeren in het versterken van Europese waarden via cultuur

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Naast veel aandacht voor de samenwerking tussen cultuur en onderwijs verwezen de delegaties
vooral naar de positieve impact van uitwisselingen binnen Erasmus+.
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Ook België en Vlaanderen legden de nadruk op het belang van internationale mobiliteit van
jongeren en meer aandacht voor cultuur in de jeugdstrategie van de EU.
Verder bleek dat het Europees Solidariteitskorps nog meer mogelijkheden kan bieden om
jongeren en cultuur met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld via archeologische stages of
restauratieprojecten.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 28 februari 2018 werden 3 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM(2018)1079
Naam: vrijstelling voor
bepaalde loodhoudend
glas of loodhoudend
keramiek bevattende
elektrische en
elektronische onderdelen
Voorstel: COM(2018)1080
Naam: vrijstelling voor
een toepassing van lood
in soldeer voor het
solderen aan discoïdale en
"planar array" keramische
meerlagencondensatoren
met een machinaal
aangebracht doorlopend
gat

1

Inhoud
Bevoegdheid1
GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging, met het oog op aanpassing Federale
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van bevoegdheid
het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor bepaalde loodhoudend glas
of loodhoudende keramiek bevattende elektrische en elektronische onderdelen

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging, met het oog op aanpassing Federale
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van bevoegdheid
het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in
soldeer voor het solderen aan discoïdale en "planar array" keramische meerlagencondensatoren
met een machinaal aangebracht doorlopend gat

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(2018)1081
Naam: vrijstelling voor
een toepassing van lood
in cermet-gebaseerde
trimmerpotentiometeronderdelen

2.

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging, met het oog op aanpassing Federale
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van bevoegdheid
het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in
cermet-gebaseerde trimmer-potentiometeronderdelen

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 28 februari 2018 werd 1 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
Inhoud
Termijn2 Bevoegdheid3
RL: (EU)2018/0217
Richtlijn (EU) 2018/0217 van de Commissie van 31 januari 2018 tot wijziging van Richtlijn 03/07/2018 Vlaamse
Naam:
vervoer
van 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van
bevoegdheid
gevaarlijke goederen over gevaarlijke goederen over land en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I
Beleidsdomein
land
aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang
Mobiliteit en
Openbare
Werken

2
3

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of de aangenomen richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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3.

Stand van zaken omzettingsdossiers

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

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord. Het scorebord van de Europese
Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de 28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams
scorebord interne markt” samengesteld.
A. Vlaams scorebord van juni 20184
Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 7 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is, en waarvan
Vlaanderen er al 4 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken
RL: (EU) 2016/2109
Naam: nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort
Lolium × boucheanum Kunth

4

Termijn

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 werd 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

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

RL: (EU) 2015/2193

keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe soorten en de botanische
naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth en door het ministerieel besluit tot wijziging van
de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 205 houdende de reglementering
van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe
soorten en de botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth. Het besluit van de
Vlaamse Regering werd op 4 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 6 oktober
2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017)
55699. Het ministerieel besluit werd op 13 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 56337. De concordantietabellen werden
op 30 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 56611 en MNE (217) 56618.
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 werd omgezet door besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen
middelgrote stookinstallaties
van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2 van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014.
Beleidsdomein(en): Omgeving
Het besluit werd op 11 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 december 2017
Minister(s): Schauvliege
genotificeerd aan de Europese Commissie, samen met 4 stukken bestaande regelgeving. Referenties
notificaties aan de Commissie: MNE (2017) 56939, MNE (2017) 56940, MNE (2017) 56941, MNE (2017) 56943
en MNE (2017) 56945.
RL: (EU) 2017/2054

Richtlijn (EU) 2017/2054 van de Commissie van 8 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 28-2-2018
Naam:
lijst
van 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde
defensiegerelateerde producten producten
In het Vlaamse Gewest werden de bepalingen van Richtlijn 2009/43/EG geïmplementeerd in het
Beleidsdomein(en):
Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 en het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, waarmee
internationaal Vlaanderen
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
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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) 2017/2054 is een dergelijke wijzigende richtlijn. Het
Vlaams Gewest heeft in zijn Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 hier echter reeds op geanticipeerd.
Het begrip “defensiegerelateerde producten” van artikel 2, lid 5 wordt immers gedefinieerd als “de
producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die opgenomen zijn in de
Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen”, waarmee telkens wordt verwezen naar de laatst
versie van die lijst zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het
Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit werden op 9 januari 2018 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2018) 50215 en MNE
(2018) 50216.
RL: (EU) 2015/719

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 07-5-2017
Naam: in het nationale en Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de
internationale verkeer maximaal Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer
toegestane
afmetingen
en maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane
gewichten
gewichten
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. Dit
besluit werd op 17 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50422. De overige artikelen worden
omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s,
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit besluit
werd op 2 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50722.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: 2014/45/EU

Laatste stand van zaken

Termijn

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

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

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
Naam: technische controle langs technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
de weg van bedrijfsvoertuigen
Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en
Beleidsdomein(en): MOW
een koninklijk besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van
Minister(s): Weyts
CENTREX (federale politie), en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft
de ladingzekering, werd op 17 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50423. Het koninklijk
besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen
werd op 19 januari 2018 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op
adviesaanvraag aan 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
Beleidsdomein(en): MOW
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Minister(s): Weyts

Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 18 december 2017
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 20 december 2017 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017) 57022.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 15
december 2017 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag
aan de adviesraden en aan de Raad van State.

B. Vlaams scorebord van december 20185
Het Vlaams scorebord van december 2018 omvat 5 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/2284

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
Naam: vermindering van de de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging 01-07-2018
nationale emissies van bepaalde van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG
luchtverontreinigende stoffen
De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn
wordt gesteld dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
Beleidsdomein(en): Omgeving
doen treden tegen 15/02/2017 om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de
Minister(s): Schauvliege
lidstaten hun nationale emissie-inventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde
nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve
inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van toepassing in artikel
5

Het Vlaams scorebord van december 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2018.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2018.

27

8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te
zijn met de rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet
door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid, de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht
op emissies in de lucht en op de structurering van de gegevens BS en het decreet tot wijziging van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten. Beide akten
werden op 19 mei 2017 en op 29 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676, MNE (2017) 52678 en MNE (2017) 52769.
De andere artikelen van de richtlijn zullen worden omgezet door besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2
van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014. Het besluit werd op 11 december 2017 gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad.
RL: (EU) 2016/2102

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

Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot 07-10-2018
Naam: technische voorschriften vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn
2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG
voor binnenschepen
De omzetting is in voorbereiding.
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
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RL: (EU) 2018/100
Naam: kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen zich moet
uitstrekken
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/100 van de Commissie van 22 januari 2018 tot wijziging van de 31-08-2018
Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor
dat onderzoek
De richtlijn wordt omgezet door het ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van
bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de
minimumeisen voor dat onderzoek. Het ontwerp van ministerieel besluit werd op 22 februari 2018
goedgekeurd door de permanente conferentie van de interministeriële conferentie voor het
landbouwbeleid. Het advies van de Inspectie Financiën werd op 26 februari 2018 ontvangen. Het
advies van de Raad van State wordt aangevraagd.

RL: (EU) 2018/217

RICHTLIJN (EU) 2018/217 VAN DE COMMISSIE van 31 januari 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG 03-07-2018
Naam: vervoer van gevaarlijke van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de wetenschappelijke en technische
goederen over land
vooruitgang
Beleidsdomein(en): MOW
De omzetting is in voorbereiding.
Minister(s): Weyts
C. Vlaams scorebord van juni 2019
Het Vlaams scorebord van juni 2019 omvat 1 “interne markt” richtlijn, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2015/996

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2015/996 van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke 31-12-2018
bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement
en de Raad
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Naam: bepalingsmethoden voor De richtlijn wordt omgezet door een wijziging van VLAREM. De omzetting wordt voorbereid.
lawaai
Beleidsdomein(en): Omgeving
Minister(s): Schauvliege

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

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

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

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Crevits,
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerp van instemmingsdecreet
met dit samenwerkingsakkoord werd op 9 februari 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering, en op 13 februari 2018 ingediend in het Vlaamse Parlement. Dit samenwerkingsakkoord
regelt de toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders voor meer dan 90 dagen; voor een
toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale
overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is
in voorbereiding.
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Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van
toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
diensten (1), onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door
arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat
betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016)
55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet betreffende het volwassenonderwijs,
het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823.
Voor wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de
Kinderbijslag aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE
(2017) 50549.
RL: 2014/66/EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen in Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
het kader van een overplaatsing federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
binnen een onderneming
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
Beleidsdomein(en): WSE, OV, toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
WVG, KB
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerp van instemmingsdecreet
met dit samenwerkingsakkoord werd op 9 februari 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
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Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

Crevits, Regering, en op 13 februari 2018 goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. Dit
samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor onderdanen van derde landen
in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming voor meer dan 90 dagen; voor een
toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale
overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is
in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen
(2) en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen
en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en certificaten, werden het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van de
gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op
25 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012. Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere
beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties op 9 juni 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een
samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de
Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. Voor wat betreft punt (3) werden
het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en
het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer
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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 23-05-2018
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
toegang
en
verblijf
van vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
derdelanders met het oog op De richtlijn wordt omgezet door een uitvoeringsakkoord voor ‘onderzoekers, stagiairs en
onderzoek,
studie,
stages, vrijwilligers’ bij het samenwerkingsakkoord ‘gecombineerde vergunning voor onderdanen van
vrijwilligerswerk,
derde landen’.
scholierenuitwisseling,
Artikel 22 geeft recht op gelijke behandeling aan onderzoekers, vrijwilligers, stagiairs en au pairs
educatieve projecten of au- op vlak van (1) onderwijs en beroepsopleiding, (2) erkenning van diploma’s, certificaten en andere
pairactiviteiten
beroepskwalificaties overeenkomstig de geldende nationale procedures, (3) de takken van de
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG en KB

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

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

08-09-2018

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor artikelen 24, 2°, 3° en 6° en 26 van de richtlijn over
bijstand, steun en rechten van slachtoffers van terrorisme. Deze artikelen zijn reeds omgezet in
de Vlaamse regelgeving en zullen aangemeld worden bij de Europese Commissie.
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in februari 2018 nog maatregelen te nemen in 11 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
6 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
Daarnaast was de Vlaamse overheid in februari 2018 betrokken in 7 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de
afgeronde inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.6 Het gaat om:
4 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

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

6

Nr: 2017/0287

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens

30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017

Deze inbreukdossiers waarin Vlaanderen betrokken was, zijn nog niet gesloten door de Europese Commissie omdat ofwel andere Belgische overheden nog steeds
in gebreke zijn of omdat de Europese Commissie nog steeds bezig is met het onderzoek naar de tijdige en volledige omzetting en toepassing van het Europees
recht. Inbreukdossiers die geopend werden tegen België wegens niet-naleving van het Europees recht door andere Belgische overheden waarbij Vlaanderen in orde
was voor de opening van de inbreuk, worden hier niet gerapporteerd.
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Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische
controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke technische
controle van voertuigen en hun aanhangwagens. De omzetting wordt voorbereid door de administratie.

Nr: 2017/0289

Fase 2: IGS (19/07/2017)

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

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn
2000/30/EG
Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk
besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie),
en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering, werd op 17 januari 2018 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018)
50423. Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen werd op
19 januari 2018 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad
van State.

Nr: 2017/0291

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: vervoer van gevaarlijke 20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden
goederen over land
Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke
Beleidsdomein(en): MOW
en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Minister(s): Weyts
36

Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 18 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 20 december 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Commissie: MNE (2017) 57022.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 15 december 2017 principieel goedgekeurd door
de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0699

Fase 3: MROA (13/07/2017)

Naam: seizoensarbeiders

19/09/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, 12/09/2017: weigering van de vraag tot verlenging van de antwoordtermijn vanwege de Europese Commissie
WVG
01/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 13/12/2017
Minister(s): Muyters, Crevits, 12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden
Vandeurzen
Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het
Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met
betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 9 februari 2018 definitief goedgekeurd door de
Vlaamse Regering, en op 13 februari 2018 ingediend in het Vlaamse Parlement. Dit samenwerkingsakkoord regelt
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de toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan
90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder de
gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang tot goederen
en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1), onderwijs en
beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken
van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5).
Voor wat betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet
betreffende het volwassenonderwijs, het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
de codificatie betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor
wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de Kinderbijslag aangemeld
bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50549.
Nr: 2017/0015

Fase 3: MROA (04/10/2017)

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

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

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale
Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
EWI, OV
met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
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Minister(s): Muyters, Vandeurzen, verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
Crevits
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerp van
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 9 februari 2018 definitief goedgekeurd door de
Vlaamse Regering, en op 13 februari 2018 ingediend in het Vlaamse Parlement. Dit samenwerkingsakkoord regelt
de toegang tot het grondgebied voor onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen
een onderneming voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te
worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder de
gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en
certificaten, werden het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning
van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot
erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012.
Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting
van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties op 09/06/2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden
opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.
Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
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gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.

FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

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

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

Fase 2: IGS (29/4/2015)

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

De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116). Voor wat
betreft het tweede aspect zal de Vlaamse wetgeving herbekeken worden.
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Een gezamenlijk Belgische antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015
(INF(2015)110741, INF(2015)110742).
Nr.: 2017/2134

Fase 2: IGS (04/10/2017)

Naam: tijdspanne voor analyses
van de relevante producten- en
dienstenmarkten in de sector
elektronische communicatie

31/01/2018: antwoord op de IGS aan de Commissie verzonden

Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Gatz

De Europese Commissie is van oordeel dat België kaderrichtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, met name artikel 16, lid 6, wat betreft
de tijdspanne voor analyses van de relevante producten- en dienstenmarkten die aan regelgeving ex ante kunnen
worden onderworpen in de sector elektronische communicatie in België, verkeerd toepast.

Richtlijn: 2002/21/EG

België onderneemt momenteel stappen om de marktanalyses af te ronden, en zo aan de in de ingebrekestelling
aangehaalde tekortkomingen tegemoet te komen.

Nr: 2017/2174

Fase 2: IGS (25/01/218)

Naam: voor gebruikers bestemde 25/03/2018: deadline voor antwoord op de IGS
nalevingsmaatregelen uit het De Europese Commissie is van oordeel dat België de krachtens de artikel 6, lid 1, en artikel 11 van Verordening (EU)
Protocol van Nagoya
nr. 511/2014 van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van
Minister(s): Schauvliege
Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende
uit hun gebruik in de Unie op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.
Verordening: (EU) 511/2014
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

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

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

-

-

Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

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

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

de 14/11/2017: bijkomend antwoord op MROA werd verzonden
27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): MOW

De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast.

Minister(s): Weyts

Om volledige uitvoering te geven aan richtlijn 2009/18/EG moet er ook een permanente onderzoeksinstantie
worden opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt en over naar behoren gekwalificeerde onderzoekers
met deskundigheid op het gebied van ongevallen en incidenten op zee voor het uitvoeren van het onderzoek naar

Richtlijnen: 2009/18/EG
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de ongevallen met zeeschepen op de binnenwateren. Om dit te regelen zal er een samenwerkingsakkoord
afgesloten worden tussen de federale overheid en de gewesten. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.

3. Vier afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0290

Fase 2: IGS (19/07/2017)

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

20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden

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

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn
96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende
wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de
in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten
Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. Dit besluit werd op 17 januari gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018)
50422. De overige artikelen worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel
32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit besluit werd
op 2 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50722.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0286

Fase 3: MROA (25/01/2018)

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten

25/01/2018: de Europese Commissie bevestigt in haar MROA dat Vlaanderen de richtlijn volledig heeft omgezet.

Beleidsdomein(en): Omgeving

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

Minister(s): Schauvliege

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

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

Laatste stand van zaken

Nr: 2016/0164

Fase 4: dagvaarding

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

decreet werd op 10 mei 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en samen met de concordantietabel aangemeld
bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52473 en MNE (2017)
52474.
Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn
2005/36 op 14 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 april 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52207.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning
van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
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Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningenbesluit van 22 november
2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. Het Ministerieel besluit tot uitvoering
van het Vergunningenbesluit van 22 november 2013 werd op 18 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2017) 50623.
Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door het ontwerp van
decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
Nr: 2016/0165

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

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

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: Omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): Omgeving

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

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 2002/49/EG

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

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

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

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

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

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

Naam: Stedelijk afvalwater

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

Beleidsdomein(en): Omgeving

18/11/2016: IGS werd ontvangen

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 1991/271/EG

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA
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21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie
De Europese Commissie was van mening dat er een systematische schending was van artikelen 3, 4 en 10 van
richtlijn 1991/271/EG gezien er voor een hele reeks agglomeraties in het Vlaamse en het Waalse Gewest een tekort
was in de opvangsystemen van het afvalwater, een onvolledige zuiveringscapaciteit of een gebrek aan vereiste
kwalitatieve behandeling. Op 18 april 2013 bezorgde het Vlaamse Gewest een bijkomend antwoord op het MROA
met de eerste conforme meetresultaten van de zuiveringsoperaties in laatste agglomeraties waar de volledige
infrastructuur werd gerealiseerd (volledige sinds 31 augustus 2012). De Europese Commissie had op 21 maart 2013
al de beslissing genomen om België te dagvaarden voor het Europees Hof van Justitie
De Europese Commissie stelde in haar verzoekschrift neergelegd op 4 juli 2013 dat de agglomeratie Melsbroek niet
voldeed aan de voorwaarden opgelegd in artikel 4 van richtlijn 1991/271/EG omdat Vlaanderen nog geen 12
opeenvolgende meetresultaten had voorgelegd aan de Europese Commissie. In het Belgisch verweerschrift van 11
oktober 2013 stelde Vlaanderen dat de agglomeratie Melsbroek wel voldeed aan de voorwaarden opgelegd in
artikel 4 van de richtlijn 1991/2712. In de daaropvolgende repliek van 27 november 2013 gaf de Europese Commissie
aan dat de agglomeratie Melsbroek geen deel meer uitmaakt van de procedure. Op 07 januari 2014 legde België
haar dupliek neer, op 15 mei 2014 volgde de hoorzitting. Op 6 november 2014 werd België veroordeeld, het Hof
stelde een niet-naleving vast van de richtlijn in verschillende Waalse gemeenten. Het Vlaamse Gewest was niet
gevat door het arrest. Het Waalse Gewest is momenteel bezig met zich in orde aan het stellen.
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