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

Gewest
Federaal

n.v.t.

Federaal

Franse Gemeenschap

Federaal

n.v.t.

Landbouw: Federaal
Visserij: Vlaams

Landbouw:

Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)
n.v.t.
n.v.t.
Franse Gemeenschap
n.v.t.
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2. Agenda april 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maand april 2018. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse Mededeling over
ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – april 2018.
Datum
10-11 april

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Leefmilieu

12 april

Raad Algemene Zaken
(Cohesiebeleid)
Raad Landbouw en Visserij

16-17 april

16 april
16 april

17 april
17 april
17-18 april

19 april
19-20 april

19 april

23 april

25 april
27-28 april

Raad Buitenlandse Zaken
Ministeriële Conferentie over
sociale economie en sociaal
ondernemerschap
Raad Algemene Zaken (poss.)
Raad Algemene Zaken (Art. 50)
(poss.)
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal
Beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal Beleid)
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken (poss.)
Informele Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie)
Ministeriële Conferentie “Clean
Energy – negotiating the way
ahead”
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal
Beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
ASEM Finance Ministers’
Meeting
Informele Raad Economische
en Financiële zaken

Woordvoerder
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Vlaams Gewest

Assessor
Federaal

Landbouw: Federaal
Visserij: Vlaams

Landbouw:

n.v.t.

Gewest
Federaal
Federaal

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

Federaal
Federaal

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

Federaal

Franse Gemeenschap

Federaal

n.v.t.

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Vlaamse
Gemeenschap

Federaal

Federaal

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.
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3. Raad Algemene Zaken
Datum
20 maart 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Didier Reynders, Federaal Minister van Buitenlandse Zaken en
Europese Zaken
Hoofdpunten van de 1. Voorbereiding Conclusies Europese Raad van 22-23 maart
agenda
2. Rechtsstaat / Polen
3. Informele lunchbespreking institutionele cyclus
1.

Voorbereiding conclusies Europese Raad 22-23 maart

De Raad Algemene Zaken besprak de conclusies van de Europese Raad van 22-23 maart. Deze gaan
over werkgelegenheid, groei en concurrentievermogen, waaronder over de voortgang van de vier
Interne Markt Strategieën, sociaal beleid, handel, het Europees Semester, de Westelijke Balkan Top
en belastingheffing in de ‘digitale economie’. Zie ook hieronder.
De lidstaten veroordeelden unaniem de aanslag met zenuwgas in Salisbury en spraken hun
solidariteit uit met het Verenigd Koninkrijk.
De Europese Commissie lichtte de Europese houding toe inzake de door de VS ingestelde
tariefmaatregelen voor staal- en aluminiumimport. De aanpak van de EU is constructief,
vastberaden en evenredig. De Commissie voert een intensieve dialoog met de VS. Heel wat
lidstaten, waaronder België, steunden de Commissie en benadrukten het belang van het
verderzetten van de dialoog met de VS.
Voor wat betreft de lopende internationale onderhandelingen inzake handel, gaf België aan dat er
rekening moet gehouden worden met de risico’s van cumulatieve effecten van concessies in
gevoelige domeinen.
De Raad besprak de voorbereiding van de Westelijke Balkan Top op 17 mei a.s. in Sofia. Er was
brede steun voor de focus op transport- en energieverbindingen en samenwerking op het gebied
van veiligheid. Een aantal lidstaten wenste sterkere taal over het EU-toetredingsperspectief van
de Westelijke Balkan. Een aantal andere lidstaten bepleitte met succes dat het uitbreidingsbeleid
tijdens de top niet aan de orde is. België onderstreepte het evenwicht tussen het engagement van
de partnerlanden en dat van de EU.
2. Rechtsstaat / Polen
De Commissie schetste de ontwikkelingen sinds de vorige bijeenkomst van de Raad Algemene
Zaken in februari. Sindsdien zijn er verschillende contacten geweest tussen de Commissie en de
Poolse autoriteiten. Op 20 maart verliep de deadline voor een formele reactie van Polen op de
aanbevelingen van de Commissie. Op moment dat de Raad Algemene Zaken samenzat, was die
nog niet beschikbaar.
Meerdere lidstaten, waaronder België, benadrukten het belang van de rechtsstaat als hoeksteen
voor Europese Samenwerking. Een groot deel van de lidstaten, waaronder België, sprak steun uit
voor de benadering van de Commissie en een voortzetting van de dialoog die binnen afzienbare
tijd tot resultaten moet leiden. Het voorzitterschap concludeerde dat het onderwerp geagendeerd
zal worden voor de volgende bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken in april.
3. Informele lunchbespreking institutionele cyclus
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Tijdens de informele lunchbespreking werd gesproken over de onderwerpen waarover in de
komende twaalf maanden tot de Europese verkiezingen nog een politiek akkoord moet worden
gevonden in de Raad en het Europees Parlement. Veel lidstaten benadrukten daarbij het belang
de lopende voorstellen ten aanzien van de digitale interne markt, PESCO (‘Permanent Structured
Cooperation’), de energie-unie en migratie. Andere lidstaten wezen op wat meer horizontale
onderwerpen zoals de top in het Roemeense Sibiu in het voorjaar van 2019, waarin de nieuwe
prioriteiten van de EU moeten worden vastgesteld.
Er werd ook al vooruitgeblikt op de strategische aanpak na de Europese verkiezingen van midden
volgend jaar. Een meerderheid van de lidstaten is positief over de aanpak van Commissievoorzitter
Juncker tijdens de huidige legislatuur (een beperkt aantal prioriteiten, een clustering van thema’s,
een gedeelde strategische agenda tussen Commissie, Raad en Europees Parlement) en toont zich
bereid deze aanpak te herhalen.
4. Europese Raad
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten van de
agenda

22-23 maart 2018
Brussel
Charles Michel, Eerste Minister in de Federale Regering
1. Handel
2. Aanslag in Salisbury
3. Turkije
4. Westelijke Balkan
5. Eurotop
6. Belastingen
7. Eengemaakte markt
8. Digitaal Europa
9. Europees Semester
10. Sociaal beleid
11. Klimaatbeleid

De voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad stond in het teken van economische
aangelegenheden, met name handel. Daarnaast bespraken de staatshoofden en regeringsleiders
andere dringende kwesties als de aanslag in Salisbury, Turkije, de Westelijke Balkan en belastingen.
De EU-leiders spraken ook over de brexit (in de EU27-samenstelling) en de eurozone (in de
Eurotopsamenstelling).
1.

Handel

De Europese Raad betreurde het besluit van de Verenigde Staten om invoertarieven voor staal en
aluminium op te leggen gebaseerd op de nationale veiligheidsgrond in Amerikaanse wetgeving.
De Europese Raad is van mening dat nationale veiligheid geen rechtvaardiging is voor de
voorgestelde maatregelen en de Europese Raad bevestigde te hechten aan een open en op regels
gebaseerd multilateraal handelsstelsel met een centrale rol voor de Wereldhandelsorganisatie.
Tijdens de Europese Raad kwam het bericht dat de aangekondigde heffingen in ieder geval tot 1
mei 2018 niet zullen gelden voor importen uit de EU, Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Mexico
en Zuid-Korea. De Europese Raad drong erop aan dat deze tijdelijke uitzondering permanent wordt
gemaakt.
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De EU-leiders spoorden ertoe aan vooruitgang te boeken met de lopende
handelsonderhandelingen, onder meer de onderhandelingen met Mexico en de Mercosur. De leiders
zien ook uit naar de sluiting van de overeenkomsten die met Japan en Singapore zijn bereikt.
De EU zal zich blijven inspannen voor een robuuste handelspolitiek, naar een gelijk speelveld
blijven streven en haar waarden en normen wereldwijd blijven uitdragen.
2. Aanslag in Salisbury
De EU-leiders veroordeelden met klem de aanslag in Salisbury en het gebruik van chemische
wapens in om het even welke omstandigheden. Zij betuigden hun diepste medeleven met iedereen
die hierdoor in levensgevaar is gebracht, verlenen steun aan het lopende onderzoek, en
benadrukten hun onvoorwaardelijke solidariteit met het VK.
3. Turkije
De Europese Raad veroordeelde met klem de aanhoudende illegale operaties van Turkije in het
oostelijke deel van de Middellandse Zee en in de Egeïsche Zee. De EU-leiders riepen Turkije op deze
operaties stop te zetten en de soevereine rechten van Cyprus, om zijn natuurlijke rijkdommen
overeenkomstig het EU-recht en het internationaal recht te exploreren, te exploiteren en te
eerbiedigen. Zij herinnerden ook aan de verplichting van Turkije om zich te houden aan het
internationaal recht en goede nabuurschapsbetrekkingen, en om de betrekkingen met alle EUlidstaten, inclusief de Republiek Cyprus, te normaliseren.
De Europese Raad verklaarde ook zich ernstige zorgen te maken over de aanhoudende detentie
van EU-burgers in Turkije. De leiders drongen aan op een spoedige en positieve oplossing van deze
vraagstukken.
4. Westelijke Balkan
De EU-leiders bespraken de top EU-Westelijke Balkan, die op 17 mei 2018 in Sofia zal plaatsvinden.
De uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces zullen tijdens de top niet worden besproken.
In plaats daarvan zal de gangbare praktijk gevolgd worden. Dit houdt in dat de Raad Algemene
Zaken elk jaar de balans van het uitbreidingsproces opmaakt. Dit jaar zal de Commissie haar
periodieke voortgangsverslagen op 17 april bekendmaken en zal de Raad Algemene Zaken naar
verwachting in juni conclusies aannemen.
5. Eurotop
De leiders van de 19 landen van de eurozone bespraken de langetermijnhervormingen van de
economische en monetaire unie, onder meer voorstellen voor de invoering van een
begrotingscapaciteit voor de eurozone. Tijdens de oriënterende bespreking bleek dat de
opvattingen van de lidstaten over dat laatste nog ver uit elkaar liggen. Een aantal landen bleek
voorstander te zijn van een begrotingscapaciteit op Europees niveau, zodat deze ingezet kan
worden om schokken in de eurozone op te vangen. Daarnaast waren er landen die zich konden
voorstellen dat er binnen het volgend Meerjarig Financieel Kader (MFK) beperkte ruimte kwam
voor het stimuleren van hervormingen en/of investeringen. Weer andere landen vonden een
nieuwe anticyclische begrotingscapaciteit niet nodig omdat het respecteren van het Stabiliteitsen Groeipact voldoende ruimte zou moeten bieden om op nationaal niveau schokken op te vangen
in combinatie met de versterking van de private schokabsorptie door de bankenunie en de
kapitaalmarktenunie, en dat bestaande instrumenten ten behoeve van convergentie, economische
groei en verbetering van de concurrentiepositie in de EU-begroting effectiever en op meer
coherente wijze ingezet konden worden.
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De leiders bevestigden dat de meest dringende prioriteiten zijn: versterking van de bankenunie en
hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme. Zij gaven aan dat zij de besprekingen over
deze onderwerpen zullen voortzetten tijdens de volgende Eurotop in juni, en naar verwachting
dan de eerste besluiten zullen nemen.
6. Belastingen
De EUleiders debatteerden in het kader van de Leidersagenda over belastingen, met name in de
digitale economie. Zij gingen vooral in op de vraag hoe belastingsystemen kunnen worden
aangepast in het licht van de groeiende digitale economie, wat er nog meer kan worden gedaan
om belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden, en hoe er het best synergieën op
internationaal en EU-niveau tot stand kunnen worden gebracht.
Veel staats-en regeringsleiders erkenden dat de digitalisering van de economie een aanpassing van
de belastingstelsels zou kunnen vergen en toonden zich open ten opzichte van deze mogelijkheid,
maar hadden tegelijkertijd veel vragen over de recente Commissievoorstellen, zoals de
uitvoerbaarheid, de effecten op het gelijke Europese speelveld, de interactie met wereldwijde
initiatieven en de gevolgen voor andere dan de allergrootste digitale bedrijven. Anderen erkenden
dat maar pleitten desondanks voor een Europese voortrekkersrol bij gebrek aan perspectief op
snelle resultaten voor een aanpak op mondiaal niveau. Voorzitter Tusk concludeerde dat de
Europese Raad in juni 2018 terug zal komen op dit onderwerp.
7.

Eengemaakte markt

De Europese Raad pleitte ervoor de inspanningen op te voeren om resultaten te boeken op een
aantal beleidsgebieden waaronder de digitale eengemaakte markt, de energie-unie, de
kapitaalmarktenunie en het EU-industriebeleid.
De EU-leiders verzochten de Commissie daarom voor het eind van het jaar een stand van zaken
te presenteren wat betreft de toepassing van de bestaande wetgeving die essentieel is voor het
functioneren van de eengemaakte EU-markt. Zij vroegen ook om de resterende belemmeringen en
de mogelijkheden voor het realiseren van een volledig functionerende eengemaakte markt in kaart
te brengen.
Dit onderwerp zal ter sprake komen tijdens de Leidersagenda-bijeenkomst in december 2018.
8. Digitaal Europa
De staatshoofden en regeringsleiders voerden een inhoudelijk debat over de rol van de overheid,
het zelfregulerend vermogen van het betrokken bedrijfsleven en de eigen verantwoordelijkheid
van individuele gebruikers.
De EU-leiders wezen erop dat sociale netwerken en digitale platforms transparant moeten
functioneren en de privacy en persoonsgegevens van de burgers ten volle moeten beschermen.
Tijdens de informele bijeenkomt op 17 mei a.s. in Sofia zal nader over dit onderwerp worden
gesproken, en over hieraan nauw verwante onderwerpen in het kader van de “Digitaal Europa”
agenda, zoals de wetgevende voorstellen die de digitale interne markt tot stand moeten brengen,
het bevorderen van onderzoek en innovaties, zoals kunstmatige intelligentie, en manieren om
doorbraakinnovaties te bevorderen, en de ontwikkeling van digitale vaardigheden.
9. Europees Semester
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In het kader van het Europees Semester – het jaarlijkse EU-proces voor economische
beleidscoördinatie – keurden de leiders de beleidsprioriteiten voor 2018 goed. De lidstaten moeten
deze prioriteiten in aanmerking nemen wanneer zij nationale hervormingen doorvoeren.
10. Sociaal beleid
De Europese Raad nam conclusies aan over de uitvoering van de Europese Pijler van Sociale
Rechten. Er zal worden toegezien op de uitvoering van die pijler, met inachtneming van de
respectieve bevoegdheden van de Unie en de lidstaten. Een aantal lidstaten pleitte voor versterkte
integratie van de sociale pijler in het Europees Semester, maar ter zake was geen consensus.
De EU-leiders spraken over de initiatieven die de Commissie in het kader van het pakket sociale
rechtvaardigheid heeft gepresenteerd, waaronder het voorstel om een Europese Arbeidsautoriteit
tot stand te brengen. Zij gaven de Raad de opdracht om het pakket sociale rechtvaardigheid te
bestuderen.
11. Klimaatbeleid
De Europese Raad besprak de noodzaak tot meer ambitie op vlak van klimaatbeleid. Een aantal
lidstaten toonde zich huiverachtig om op dit moment een nieuwe discussie te openen over dit
thema; andere lidstaten daarentegen wensten de mogelijkheid te verkennen tot een meer
ambitieuze inzet.
De Europese Raad verzocht de Commissie om in de loop van het eerste kwartaal van 2019 te
komen met een ontwerpstrategie voor de reductie van broeikasgasemissies in de EU op lange
termijn, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs en rekening houdend met de
nationale plannen.
5. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Leidersbijeenkomst EU-Turkije in Varna
De EU-leiders ontvingen de Turkse president Erdoğan in het Bulgaarse Varna. De leiders
debatteerden uitvoerig over de betrekkingen tussen de EU en Turkije en de te volgen weg.
Voorzitter Tusk erkende dat de betrekkingen moeizaam verlopen maar dat de EU bereid is de
dialoog en het overleg voort te zetten met de bedoeling concrete gezamenlijke uitdagingen het
hoofd te bieden. Beide partijen kwamen in dat opzicht overeen de samenwerking inzake migratie
voort te zetten. De EU herhaalde daarbij vastbesloten te zijn meer steun te bieden om de situatie
van vluchtelingen in Turkije te verbeteren. Ook de samenwerking inzake buitenlandse
terroristische strijders zal opgedreven worden.
De EU gaf aan zich zorgen te maken over het Turkse optreden in Syrië, met name in de
noordwestelijke regio Afrin. Deze overwegend Koerdische regio staat momenteel onder controle
van het Turkse leger en zijn bondgenoten. Er zijn ginds een groot aantal burgerslachtoffers
gevallen na bombardementen. Turkije werd op zijn verantwoordelijkheid gewezen om burgers te
beschermen en humanitaire bijstand te leveren aan alle mensen in nood. Dit valt te verwelkomen.
De situatie van het Koerdische volk staat hoog op de radar van de Vlaamse Regering. De situatie
in Syrië werd ook uitvoerig besproken op de Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart.
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De EU heeft daarnaast ook haar bezorgdheid geuit over het recente optreden van Turkije in het
oostelijke deel van de Middellandse Zee en in de Egeïsche Zee (schending van de Exclusief
Economische Zone van Cyprus). Turkije heeft de plicht om goede nabuurschapsbetrekkingen in
acht te nemen en de betrekkingen met alle EU-lidstaten te normaliseren. Dit is een voorwaarde
voor vooruitgang in de betrekkingen tussen de EU en Turkije, onder meer in het kader van het
toetredingsproces. De Europese Raad had hier op 22 maart reeds conclusies over aangenomen. De
leiders wisselden ook van gedachten over het optreden van Turkije in de nasleep van de mislukte
staatsgreep in juli 2016. Zij verklaarden te begrijpen dat Turkije zijn veiligheid moet waarborgen.
Ze benadrukten echter dat Turkije als kandidaat-lidstaat van de EU de strengst mogelijke
democratische normen moet naleven. Voor Vlaanderen is er geen enkel EU-toekomstperspectief
voor Turkije zolang het zich niet conformeert aan wat ons in de politieke unie bindt.
Oekraïne
Na een beoordeling van de situatie heeft de Raad op 12 maart de beperkende maatregelen verlengd
met 6 maanden, tot en met 15 september 2018, omwille van acties die de territoriale integriteit,
soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. De maatregelen
betreffen bevriezingen van tegoeden en reisbeperkingen voor 150 personen en 38 entiteiten. Het
is vier jaar geleden dat Rusland de Krim annexeerde en de situatie in Oost-Oekraïne liet escaleren.
De situatie in Oekraïne werd uitvoerig besproken op de Raad Buitenlandse Zaken van 19 maart.

B. Brexit-onderhandelingen
EU-27 klaar voor onderhandelingen post-brexit partnerschap met het Verenigd Koninkrijk
Op 23 maart 2018 heeft de Europese Raad richtsnoeren voor de toekomstige relatie tussen de EU
en het VK goedgekeurd. Deze richtsnoeren vertalen het mandaat voor de Europese Commissie voor
de volgende ronde in de brexit-onderhandelingen, die dit najaar moet resulteren in een politieke
verklaring inzake het raamwerk van de toekomstige relaties. Deze gesprekken zullen parallel lopen
met de onderhandelingen over het terugtrekkingsverdrag. De aangenomen richtsnoeren sporen
de Europese Commissie aan een brede relatie met het VK te bewerkstelligen, met inbegrip van een
verregaand vrijhandelsakkoord en partnerschappen in verschillende domeinen. Mocht de Britse
regering haar huidige standpunten herzien, dan is de Unie bereid een nauwer partnerschap aan
te bieden.
Eerder deze maand, op 19 maart, bereikten brexit-onderhandelaars een tussentijds akkoord over
een transitiefase, die tot minstens 31 december 2020 rechtszekerheid moet bieden aan Europese
en Britse bedrijven en de onderhandelaars tijd moet geven om verdere akkoorden te sluiten.
Tijdens deze transitiefase zou het VK verder gebonden blijven aan bestaande en nieuwe EUwetgeving, de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en internationale
verdragen die de EU heeft afgesloten. Het zal tijdens deze periode ook blijvend deelnemen in EUsamenwerkingsprogramma’s (zoals bvb. Erasmus) en bijdragen aan de begroting van de EU als
ware het een lidstaat van de EU. Het VK wordt daarbij grotendeels uitgesloten van de
besluitvorming van de EU, maar het akkoord voorziet wel dat het bij uitzondering door de EU
geconsulteerd kan worden waar dit opportuun is, zoals bijvoorbeeld inzake het Gemeenschappelijk
Buitenlands- en Veiligheidsbeleid. Wat de besluitvorming in het visserijbeleid betreft, wordt er een
speciaal regime ingericht, waarbij het VK verplicht geconsulteerd moet worden bij de jaarlijkse
vastlegging van quota. Het tussentijds akkoord over de transitiefase is geen op zichzelf staand
akkoord, maar is opgenomen in het ontwerp van terugtrekkingsakkoord (art. 121 – 126). Hierbij
geldt dat “nothing is agreed until everything is agreed”: indien de onderhandelaars er uiteindelijk
niet in zouden slagen het terugtrekkingsakkoord rond te krijgen, valt ook dit tussentijds akkoord
over transitie in het water.
9

De Vlaamse Regering pleit sinds het begin van de onderhandelingen voor een zachte brexit met
verregaande handelsfacilitering en partnerschappen met het VK op zo veel mogelijk domeinen.
Daarbij is een transitiefase onontbeerlijk. De Vlaamse Regering is daarom tevreden met de laatste
ontwikkelingen in de brexit-onderhandelingen.

C. Handel
Op 2 maart verleende de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het Brede
Economische en Handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA). De goedkeuring ligt
in lijn met de Vlaamse handels- en investeringsstrategie, die ambitieuze bilaterale akkoorden
steunt. De definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering komt er nadat de Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen (SERV), alsook de Raad van State hun adviezen hebben geformuleerd. Het
akkoord is op 7 maart overgemaakt aan het Vlaams Parlement, dat de eindbeslissing neemt over
het al dan niet goedkeuren van dit verdrag.
Op 15 maart kondigde Amerikaans President Donald Trump invoertarieven aan tegen buitenlandse
staalproducten (25%) en aluminium (10%). Een sterke reactie van de Europese Commissie liet niet
op zich wachten. Deze illegale en unilaterale verhogingen zijn niet in lijn met het multilaterale
handelsrecht, zoals opgemaakt tussen de leden van de Wereldhandelsorganisatie. De Europese
Unie zou herbalanceringsmaatregelen aannemen. Europees Commissaris voor Handel Malmström
had verschillende contacten met de Amerikaanse regering en op 23 maart bleek dan dat President
Trump de Europese lidstaten tijdelijk en onder voorwaarden tot 1 mei een uitzondering geeft op
deze tarieven. De voorwaarde is wel dat de EU met de VS aan de tafel gaat zitten om zo het
handelstekort tussen de EU en de VS weg te werken. De EU is bereid hierover te praten, maar zal
ook een lijst met handelsmoeilijkheden op tafel leggen. In tussentijd werkt de Europese Unie verder
aan een lijst met herbalanceringsmaatregelen voor het geval de tarieven vanaf 1 mei alsnog van
toepassing worden op de EU. Een geschil wordt voorbereid bij de Wereldhandelsorganisatie en de
Europese Unie werkt ook vrijwaringsmaatregelen uit om een stijging aan Chinees, Japans en ander
staal (dat nu niet meer in de VS terecht kan) tegen te houden aan de Europese grenzen. Mocht ze
dit niet doen, kan dit de Europese staalsector nog meer onder druk zetten dan vandaag reeds het
geval is. De Vlaamse en federale overheid volgen de situatie op de voet en staan in nauw contact
met
de
verschillende
sectororganisaties
(ook
deze
die
mogelijk
door
de
herbalanceringsmaatregelen kunnen getroffen worden). Ook via het staalcomité van de OESO dat
door Vlaanderen/België wordt voorgezeten, wordt de situatie van nabij gevolgd.
De Europese Commissie heeft in maart verder gewerkt aan het voorstel omtrent het vrijwillige
screeningsmechanisme van Directe Buitenlandse Investeringen. Vlaanderen heeft geen principiële
bezwaren, maar beseft dat, gezien het zeer afhankelijk is van buitenlandse investeringen om de
economische groei en jobcreatie te stimuleren, het niet in een protectionistische val mag lopen.
De Vlaamse Overheid schuift daarom rechtstreeks mee aan de tafel met de Europese Commissie,
in een beurtrol met de andere deelstaten en de federale Regering, om zowel een aantal
veiligheidssituaties, alsook belangrijke investeringstendensen te bespreken. Het Departement
Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid staat in voor de coördinatie en bericht aan de
Werkgroep Europees Handels- en Investeringsbeschermingsbeleid (WEHIB). Deze laatste werkgroep
heeft ingestemd met een reeks van bijkomende technische opmerkingen die nu door de Europese
Commissie dienen beantwoord te worden en vertaald zullen moeten worden in de Raadspositie
over het voorstel.
Ook de handelsonderhandelingen tussen de EU en de Mercosur-landen lopen verder. In de loop
van maart werden langs beide zijden vooral bijkomende interne consultaties gehouden over de
verdere positiebepaling en onderhandelingsmarge. In april staat een nieuwe
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onderhandelingsronde gepland. De Vlaamse Regering hoopt nog steeds dat de onderhandelaars
een evenwichtig, doch ambitieus akkoord kunnen bereiken.
Ten slotte besprak het Handelscomité ook de nieuwe non-paper van de Commissie met 15 concrete
actiepunten om tot een betere tenuitvoerlegging van de hoofdstukken ‘handel’ en ‘duurzame
ontwikkeling’ van handelsakkoorden te komen. Het gaat onder meer over meer samenwerking met
relevante internationale organisaties, meer coherentie met de aanpak van de lidstaten en de rol
van het maatschappelijk middenveld. De Vlaamse Regering verwelkomt deze voorstellen en zal
actief blijven bijdragen tot het debat over de verdere versterking van de bestaande aanpak.
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6. Raad Leefmilieu
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda
1.

5 maart 2018
Brussel
Céline Fremault, Brussels Minister van Landbouw
1.

Kunststoffenstrategie en opties om te werken aan het snijvlak van
chemicaliën-, product- en afvalwetgeving
2. Vergroening van het Europees Semester

Kunststoffenstrategie en opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, producten afvalwetgeving

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers wisselden van gedachten over twee recente mededelingen van de Europese
Commissie in het kader van de circulaire economie.
De kunststoffenstrategie streeft naar een betere recycling van kunststoffen. Tegen 2030 moeten
alle kunststofverpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar zijn (een herziening van de richtlijn
verpakkingsafval dringt zich daarvoor op), moet meer dan de helft van alle kunststofafval
effectief gerecycleerd worden, en moet de Europese recyclingcapaciteit voor kunststoffen
verviervoudigd zijn. Een “pledging campaign” werd daarbij gelanceerd, waarbij de industrie zich
ertoe kan verbinden om meer gerecycleerd kunststof in hun producten te verwerken, of andere
kunststof-gerelateerde verbintenissen aan te gaan. Om kunststofafval en zwerfvuil tegen te
gaan, zal de Commissie actie ondernemen om oxo-degradeerbaar plastic (plastics die na verloop
van tijd uiteenvallen in microplastics door blootstelling aan lucht) en de intentionele
toevoeging van microplastics aan producten te verbieden via het Europees Agentschap voor
Chemische stoffen (ECHA) en de procedures onder REACH. De Commissie zal werken aan
standaarden voor biodegradeerbare plastics en zal daarvoor samenwerken met het CEN. De
Commissie heeft een publieke consultatie over regelgeving inzake “single use plastics” geopend.
Alle lidstaten hebben een positieve appreciatie van de strategie inzake “single use plastics”. Ook
het aangekondigde verbod op de toevoeging van microplastics aan producten werd
verwelkomd. Het voorzitterschap polste naar de acties die nodig zijn om de markt voor
gerecycleerd kunststof aan te zwengelen. Lidstaten antwoordden daarop dat er nood is aan
betere sorteer- en recyclingtechnieken en aan voldoende recyclinginfrastructuur. België legde
daarbij de nadruk op het belang van een goede selectieve inzameling en de nood aan
innovatieve recyclingtechnieken. Om meer vertrouwen te creëren in de markt voor
gerecycleerde kunststoffen zijn kwaliteitsstandaarden nodig, België wees er daarnaast, samen
met andere lidstaten, op dat ook einde-afvalcriteria voor verschillende soorten kunststoffen
nodig zijn. De ecodesignrichtlijn moet als instrument ingezet worden om te komen tot
duurzame, recycleerbare kunststofproducten, en tot meer gebruik van gerecycleerd kunststof
in producten. België wees erop dat hiervoor het toepassingsgebied van de ecodesignrichtlijn
moet uitgebreid worden naar meer dan enkel energie-gerelateerde producten. Een aanpassing
van de verpakkingsrichtlijn dringt zich op om te komen tot de visie inzake recycleerbare
verpakkingen. Systemen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moeten ervoor
zorgen dat reeds in het ontwerp van het product wordt rekening gehouden met de
recycleerbaarheid. Tenslotte vermeldde België, net als veel andere lidstaten, groene openbare
aanbestedingen als een belangrijk instrument om de markt voor gerecycleerde kunststoffen
aan te zwengelen.
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De Mededeling “opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en
afvalwetgeving” is een consultatieve mededeling die verschillende opties uiteenzet om te
komen tot zuivere materiaalkringlopen en betere coherentie tussen Europese regelgeving
inzake chemische stoffen, producten en afval.
Het voorzitterschap vroeg lidstaten hoe vermeden kan worden dat zorgwekkende stoffen in
afval via recycling opnieuw in de kringloop worden gebracht. Een groot deel van de lidstaten
benadrukte dat op termijn gerecycleerde materialen aan dezelfde vereisten moeten voldoen als
primaire materialen. België onderstreepte daarbij het belang van innovatieve sorterings - en
detoxificatietechnieken. Zolang deze technieken nog niet op punt staan, kunnen er volgens
België uitzonderingen mogelijk zijn, op voorwaarde dat ze beperkt zijn in de tijd, gepaard gaan
met duidelijke etikettering, geen gevaar vormen voor mens en milieu tijdens de recyclage en
“tweede leven”, en alle actoren in de keten duidelijk traceerbaar zijn. Veel lidstaten benadrukten
de nood aan informatie over de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in producten en hun
traceerbaarheid doorheen de hele levenscyclus, dus ook in de afval- en recyclingfase.
Het Bulgaarse voorzitterschap plant de aanname van raadsconclusies hierover op de Raad
Leefmilieu van 25 juni 2018. Het Commissie-initiatief over “single use plastics” wordt verwacht
in mei.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement plant de aanname van een rapport over de kunststoffenstrategie
(rapporteur Mark Demesmaeker BE/ECR).
2. Vergroening van het Europees Semester

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers van Leefmilieu wisselden, zoals elk jaar, van gedachten over de vergroening van
het Europees Semester, als bijdrage aan de lentetop. De ministers waren het erover eens dat
leefmilieubeleid een bijdrage kan leveren aan groei en jobs in Europa. Daarbij is het ook van
belang dat het Europese leefmilieubeleid beter geïmplementeerd wordt. Ministers
verwelkomden in deze context twee recente initiatieven van de Europese Commissie : het
initiatief inzake de evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid (EIR) en de mededeling
gepresenteerd over EU-maatregelen om de naleving van de milieuwetgeving en de
milieugovernance te verbeteren. Deze instrumenten kunnen bijdragen tot een vergroening van
het Europees beleid en tot de integratie van leefmilieu in andere domeinen.
Een ander belangrijk vehikel voor vergroening dat zich aandient is het toekomstig Meerjarig
Financieel Kader (MFK). Daarin moet voldoende aandacht zijn voor milieu, klimaat en duurzame
ontwikkeling. Verschillende landen, waaronder België, vermelden expliciet de steun voor het
behoud van een specifiek financieringsinstrument voor leefmilieu (LIFE), de nood aan
mainstreaming van klimaat doorheen het MFK en het vermijden van het financieren van
investeringen die in een koolstofarme economie al snel “gestrande” activa zouden worden. Ook
private financiering moet vergroend worden. De ministers verwelkomden daarom het rapport
van de “High Level Expert Group on Sustainable Finance” dat verscheen op 31 januari 2018.
België vermeldde ook dat een toekomstig 8 ste Milieu-actieprogramma nodig is om de integratie
van leefmilieu in andere beleidsdomeinen te verzekeren.
7. Raad Concurrentievermogen
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Datum
12 maart 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor Jan Hoogmartens, Adjunct-Ambassadeur van België bij de EU
België
Philippe Muyters, Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en
Sport (AOB-punt over staatssteun)
Hoofdpunten van de 1. Interne markt/Industrie: Europees Semester 2018: Digitalisering van
agenda
de EU-economie
2. Industrie: Toekomst industriebeleid
3. AOB: Belemmeringen in staatssteunregels voor snelgroeiende
ondernemingen
1.

Interne markt/Industrie: Europees Semester 2018: Digitalisering van de EU-economie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Bulgaarse voorzitterschap organiseerde in het kader van het Europees Semester 2018 een
gedachtewisseling over de digitalisering van de Europese economie. Twee vragen gaven richting
aan de gedachtewisseling. Ten eerste, hoe kunnen nationale digitale hervormingen beter gefocust
worden om de voordelen van digitale transformatie te kunnen rapen? Ten tweede, zouden
financieringsbeslissingen beter gericht kunnen worden op basis van beoordelingen over
structurele hervormingen, bv. op het promoten van digitale vaardigheden, het stimuleren van de
digitalisering van de economie, en het verbeteren van e-government?
Europees Commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij Gabriel benadrukte dat de
digitalisering in alle sectoren plaatsvindt en dat de digitale groei zich erg snel ontwikkelt. Er zijn
wel 25 wetgevende voorstellen voorzien, waarvan er nu reeds dertien in behandeling zijn. We
moeten de voordelen van de digitale omwenteling maximaliseren voor alle burgers en bedrijven.
Daarvoor is er afstemming nodig tussen nationale hervormingen en Europese inspanningen, en
moet er meer geïnvesteerd worden in digitalisering. Ook de bedrijven moeten in technologie
blijven investeren. De Commissaris onderstreepte tot slot nog het belang van digitale
innovatiehubs en verzekerde dat het volgende Meerjarig Financieel Kader een ambitieus digitaal
luik zou omvatten.
Zo goed als alle lidstaten erkenden dat de digitale revolutie beantwoord moet worden met een
ambitieuze agenda en een strategische visie op lange termijn. De EU moet een leiderschapsrol
opnemen in een reeks van disruptieve technologieën zoals robotisering, artificiële intelligentie,
high performance computing… Verschillende lidstaten informeerden over de lancering van
nationale strategieën of digitale innovatieprogramma’s. Andere zaken die aan bod kwamen,
betroffen betere samenwerking; instrumenten en infrastructuur; onderwijs en vaardigheden;
financiering; en het regelgevend kader.
België ondersteunde de digitalisering als motor voor digitale groei. Daarnaast vroeg België onder
meer aandacht voor (digitale) vaardigheden en het KMO-vriendelijk maken van de digitale revolutie
(en het belang van de financiering van de digitalisering in dit verband). Vlaanderen droeg bij aan
dit Belgische standpunt. Voor Vlaanderen diende benadrukt te worden dat zowel op nationaal als
regionaal niveau strategieën worden uitgewerkt om de digitale transformatie van de maatschappij
en economie te versnellen. Voorts zijn twee elementen cruciaal voor Vlaanderen: de uitbouw van
een infrastructuur die een hoge en snelle connectiviteit garandeert, en (digitale) vaardigheden. Tot
slot is het belangrijk om de financiële kostprijs van de digitaliseringsstrategie correct voor ogen
te krijgen..
2. Industrie: Toekomst industriebeleid
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Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Bulgaarse voorzitterschap zet hiermee de besprekingen voort over de toekomst van het
industriebeleid. Binnen het kader van dit agendapunt werden 1) ontwerp raadsconclusies
aangenomen over de strategie voor het industriebeleid van de EU voor concurrentie, groei en
innovatie; 2) een gedachtewisseling gehouden over de volgende stappen en over nieuwe elementen
rond industriebeleid die voorbereid moeten worden; en 3) het AOB-punt behandeld over de dagen
van de industrie 2018 en de industriële rondetafelconferentie 2030.
De ontwerp raadsconclusies werden aangenomen. Het Bulgaarse voorzitterschap wil hiermee
richting geven aan de Commissie, die op vraag van de Raad zou moeten voortwerken aan een EUindustriestrategie met een focus op 2030 en verder.
Tijdens de gedachtewisseling bedankte Europees Commissaris voor Interne Markt, Industrie,
Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf Bieńkowska het voorzitterschap om opnieuw
momentum te creëren voor de EU-industriestrategie. Het moet nu over de weg vooruit gaan, tot
2030 en nadien. De Commissaris meent dat ook focus nodig is op de uitvoering. Er is een sterke
industriële dimensie nodig binnen het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. Clusters en
interregionale samenwerking zijn van belang. Ook de energiesector is erg belangrijk.
Een aantal lidstaten, waaronder België, verwelkomden de eerdere Mededeling van de Commissie
met voorstellen rond een nieuwe strategie voor het industriebeleid, al kan het efficiënter,
concreter, en moet deze snel goedgekeurd worden. Op het vlak van uitdagingen en doelstellingen
vermeldden de lidstaten een sterkere positie en concurrentiekracht van de EU in de wereld,
waardeketens, en de digitale transformatie. België onderstreepte samen met een aantal andere
lidstaten de nood aan een nieuwe strategische doelstelling voor de Europese industriële sector
tegen 2030. De lidstaten noemden veel verschillende werkterreinen op. De meest aangehaalde
waren digitalisering, noodzakelijke technologieën identificeren (supercomputers, cyberveiligheid,
artificiële intelligentie…), klimaat en duurzame ontwikkeling, mainstreaming van industriebeleid in
ander beleid, aanleren van (digitale) vaardigheden (ook aangehaald door België), en meer steun
voor innovatie (ook aangehaald door België). België en een aantal andere lidstaten vroegen
aandacht voor het belang van en de nood aan indicatoren voor het monitoren van EUindustriebeleid en de rol van de Raad Concurrentievermogen op dit vlak. België verwees nog naar
zijn positiepaper van eind 2017 en naar de elf prioriteiten voor een ambitieuze EUindustriestrategie, waarvan het er een aantal uitlichtte. Het door België gebrachte standpunt werd
voorbereid door Vlaanderen en weerspiegelt dus de Vlaamse positie.
Een aantal lidstaten, met Nederland als eerste, uiten tijdens de gedachtewisseling hun bezorgdheid
over de recente beslissing van de VS rond invoertarieven op staal en aluminium. Ze steunden de
Commissie om WTO-conforme maatregelen te treffen met het oog op een gelijk speelveld.
Het voorzitterschap sloot de gedachtewisseling af en stelde dat het industriebeleid een belangrijke
prioriteit is die op holistische wijze besproken moet worden. Een EU-industriestrategie is
noodzakelijk en moet ten laatste tijdens de volgende institutionele cyclus in werking treden.
Tijdens dit agendapunt werd ook het AOB-punt over dagen van de industrie 2018 en de industriële
rondetafelconferentie 2030 behandeld. De Commissie bracht de belangrijkste boodschappen uit
de industriedagen: de industrie is van belang voor de hele maatschappij; het belang van vrijhandel
op basis van WTO-regels; het belang van technologieën als artificiële intelligentie; het belang van
de regionale dimensie en clusters. De Commissie informeerde ook dat de eerste vergadering van
de industriële rondetafelconferentie 2030 plaatsvond op 22 februari tijdens de industriedagen. De
rondetafel moet tegen november 2019 een langetermijnvisie voor de EU-industrie uitwerken. België
verwelkomde de industriedagen. Een klein aantal lidstaten vroeg voldoende linken tussen de
rondetafelconferentie en de Raad Concurrentievermogen.
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3. Varia op vraag van België: Belemmeringen in staatssteunregels voor snelgroeiende
ondernemingen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Vlaams Minister Muyters kaartte tijdens de Raad, de belemmeringen in staatssteunregels voor
snelgroeiende ondernemingen aan. Met dit punt, dat hij zelf op de agenda van de Raad plaatste,
wilde minister Muyters vooral een praktisch probleem signaleren dat Vlaanderen ondervindt bij
het verlenen van onderzoeks- en innovatiesubsidies aan snelgroeiende ondernemingen of ook
scale-ups. De vaststelling is immers dat de staatssteunregels onvoldoende afgestemd zijn op de
realiteit van scale-ups. De Algemene Groepsvrijstellingsverordening verbiedt steun te verlenen aan
ondernemingen in moeilijkheden. Scale-ups zijn vaak kostenintensieve en O&O (onderzoek en
ontwikkeling)-intensieve ondernemingen waardoor ze op een bepaald ogenblik binnen de definitie
van een onderneming in moeilijkheden vallen. Nochtans gaat het over economisch en financieel
gezonde ondernemingen.
België kreeg hierin steun van Luxemburg, Nederland, Slovenië, Spanje en Hongarije. Luxemburg,
met steun van Spanje en Hongarije, vroeg ook een herziening van de KMO-definitie. Duitsland was
niet overtuigd van de problematiek, maar vroeg de Commissie om de nodige richtsnoeren te
voorzien. Europees Commissaris voor Mededinging Vestager erkende het probleem, maar gaf aan
niet de indruk te hebben dat de huidige regels belemmerend zijn. De Commissaris wil echter wel
naar een oplossing zoeken en hierover verder praten met België en andere betrokken lidstaten.
8. Raad Economische en Financiële Zaken
Datum
13 maart 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Johan Van Overtveldt, Federaal Minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester:
agenda
i.
Landverslagen en diepgaande evaluaties 2018 –
presentatie door de Commissie
ii.
Implementatie van de landenspecifieke op
productiviteitstoename gerichte aanbevelingen –
gedachtewisseling
iii.
Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over de
procedure
voor
macro-economische
onevenwichtigheden – aanneming conclusies van de
Raad
1.

Europees Semester

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Europese Commissie heeft een korte presentatie gegeven van de landverslagen 2018, die op
7 maart gepubliceerd werden. In deze landverslagen maakte ze tevens de resultaten bekend van
de diepgaande evaluaties in het kader van de macro-economische onevenwichtigheden
procedure waaraan 12 lidstaten (niet België) onderworpen werden.
Verder hielden de ministers een gedachtewisseling over de implementatie van de op
productiviteitstoename gerichte landenspecifieke aanbevelingen. Algemeen werd vastgesteld
dat landen (niet enkel in de EU) het moeilijk hebben om de productiviteit terug op he t niveau
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van voor de crisis te krijgen en dat vroegere innovaties grotere productiviteitswinsten
opleverden dan de digitale revolutie. Enkele lidstaten, waaronder Nederland, lichtten de
maatregelen toe die zij op vlak van productiviteit genomen hebben (o.a. bijkomende
investeringen in onderwijs en innovatie en een verlaging van de vennootschapsbelasting).
Tenslotte heeft de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) conclusies aangenomen
over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over de procedure voor macroeconomische onevenwichtigheden. Deze conclusies werden voorbereid in het Comité voor
Economische Politiek (EPC) en het Economisch en Financieel Comité (EFC) en werden zonder
discussie aangenomen. Macro-economische onevenwichtigheden moeten aangepakt worden
daar ze lidstaten kwetsbaar maken voor economische schokken en grensoverschrijdende
effecten kunnen hebben. De ERK constateert dat de Commissie de procedure, hoewel deze over
het algemeen goed is ontworpen, niet zodanig uitvoert dat de doeltreffende preventie en
correctie van onevenwichtigheden wordt gegarandeerd. De ERK beveelt onder andere aan om
de koppeling te versterken tussen de onevenwichtigheden en de landenspecifieke
aanbevelingen. Verder zou de Commissie aldus de ERK de correctieve arm van de procedure
moeten benutten wanneer er sprake is van buitensporige onevenwichtigheden. Ook zou de
Commissie systematisch oog moeten hebben voor beleid met spillover-effecten over de grenzen
heen om symmetrische aanpassingen in de eurozone te bevorderen. De Commissie zal de
aanbevelingen meenemen in haar eigen evaluatie die voor 2019 voorzien is.
9. Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming

Sessie Sociaal Beleid
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

15 maart 2018
Brussel
Kris Peeters, Federaal Minister van Werk, Economie en Consumenten,
belast met Buitenlandse Handel
1. Europees Semester: Winterpakket 2018
2. Oriënterend debat over de toekomst van een sociaal Europa post2020
3. AOB (vb. Europese Arbeidsautoriteit)

Europees Semester: Winterpakket 2018

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De EPSCO-Raad (Raad Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenzaken)
van 15 maart ging van start met de aanname van het Winterpakket in kader van het Europees
Semester. De Vicevoorzitter van de Commissie bevoegd voor de Euro en de Sociale Dialoog
Dombrovskis stelde de landenrapporten voor en gaf aan dat een aantal landen hun macro economische onevenwichten hebben teruggedrongen. Dat is voor een groot deel te wijten aan
de conjunctuur: we beleven de grootste economische groei van het voorbije decennium.
Tegelijkertijd blijft er nog werk aan de winkel: inclusieve groei, werkloosheid bij jonger en én
ouderen, een hoog armoederisico, skills mismatches , werkende armen, etc. De Vicevoorzitter
stelde ook vast dat de pensioenhervormingen in bepaalde landen soms traag op gang kom en.
De hervormings- en stabiliteitsprogramma’s zullen door de lidstaten in april worden ingediend
bij de Europese Commissie. Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken,
Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Thyssen pikte in op dit elan met 3 vaststellingen: de
Europese werkzaamheid stijgt tot 72,3%, het aandeel werkenden was met 236 miljoen nog nooit
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zo hoog en ook het beschikbaar inkomen stijgt. Tegelijkertijd blijven lidstaten kampen met
hoge werkloosheid/armoede en zijn de verschillen tussen de lidstaten soms er groot. Er is
volgens Commissaris Thyssen nood aan meer ‘social fairness’. Ze is ook tevreden met de nieuwe
indicatoren van het social scoreboard (vb. vroegtijdig schoolverlaten). De voorzitter van EMCO
(Comité voor de Werkgelegenheid) voegt daar nog aan toe dat de meeste lidstaten goed op
weg zijn om hun werkzaamheidsdoelstelling te behalen. De voorzitter van het SPC (Comité voor
Sociale Bescherming) stelt vast dat vele landen niet op schema zitten voor het target inzake
armoede en sociale inclusie. Spanje en Portugal komen kort tussen om te benadrukken dat de
arbeidsmarktsituatie in hun land sterk is verbeterd. Minister Peeters vestigde de aandacht op
een sterke Europese Pijler voor Sociale Rechten als een ‘sociaal kompas van de Unie’. Hij pleitte
ook voor een koppeling van de Pijler met het Europees Semester en gaf aan dat sociale
indicatoren een rol moeten spelen in dat proces. Een gezond begrotingsbeleid en schuldreductie
zijn belangrijk, maar mogen niet de enige parameters zijn waarop lidstaten worden afgerekend.
Hij wees er daarom ook op dat EPSCO, en voorbereidende comités zoals EMCO, evenwaardig
aan de ECOFIN-Raad (Raad Economische en Financiële Zaken) moeten worden betrokken in het
proces.
2. Oriënterend debat over de toekomst van een sociaal Europa post-2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het belangrijkste onderwerp tijdens de Raad was een debat over de toekomst van een sociaal
Europa na 2020. De focus van de interventies van de lidstaten lag heel sterk op de
onderhandelingen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en dan vooral op de rol van het
Europees Sociaal Fonds (ESF). De meeste lidstaten vinden dat het ESF een belangrijk instrument
is voor opwaartse sociale convergentie in Europa (al blijven de verschillen groot). Ook over de
aan te snijden thema’s is er overeenstemming: de integratie van jongeren, ouderen, personen
met een handicap, personen met migratieachtergrond, het terugdringen van tijdig
schoolverlaten, digital skills (en upskilling), het sturen van migratie, etc. Toch vinden heel wat
lidstaten (Letland, Zweden, Ierland, Roemenië, Kroatië, Oostenrijk, Malta, UK, Griekenland,
Portugal, Litouwen en Denemarken) dat de werking van het ESF kan worden verbeterd door
meer flexibiliteit in te bouwen, meer complementariteit met andere instrumenten en minder
administratieve last. Sommige landen (Finland, Italië, Duitsland, Zweden, Nederland, Oostenrijk,
Luxemburg) pleiten ook voor meer innovatie.. Duitsland wil ESF-steun bijvoorbeeld afhankelijk
maken van inspanningen op andere terreinen, zoals het opnemen van niet-EU-migranten
(conditionaliteit). En Nederland pleit voor een beperktere actieradius: alleen de meest
achtergestelde lidstaten zouden kunnen rekenen op steun en dit voor een beperkt aantal
thema’s. Italië vindt dat er meer kruisverbanden moeten zijn tussen het cohesie- en sociaal
beleid. Een aantal landen steunen ook de intentie van de Europese Commissie voor de
oprichting van een ‘one human capital fund’, onder meer België. Minister Peeters pleitte ervoor
om de sterkere sociale dimensie van de EU ook vertaald te zien in het nieuwe MFK post -2020.
De EU moet meer en zichtbaarder investeren in mensen. Zoals ook werd onderlijnd in de nonpaper met de eerste Belgische ideeën over het MFK zou België een voorstel van de Commissie
over ‘investeren in menselijk kapitaal’ zeker verwelkomen. Dit kan in de vorm van een nieuwe
begrotingslijn en zou de verschillende sociale fondsen, maar bijvoorbeeld ook Erasmus+, kunnen
groeperen in een wervend en toekomstgericht verhaal.

Link met het Europees Parlement

Het Comité voor Tewerkstelling en Sociale Zaken publiceerde in februari een ‘opinie over het
versterken van economische, sociale en territoriale cohesie in de EU: het 7 e rapport van de
Europese Commissie’.
3. AOB: Toelichting Europese Arbeidsautoriteit
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Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Korte toelichting Commissaris Thyssen over de Europese Arbeidsautoriteit.
Noot: Minister Peeters heeft bij de verwelkoming van het ‘Social Fairness Package’, meer bepaald
over de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit, geen rekening gehouden met het
standpunt van de gewesten. Hij wees enkel op de mogelijke voordelen van de Autoriteit in de
strijd tegen de sociale dumping en de verbetering van de arbeidsmobiliteit in de EU. De
vertegenwoordigers van de gewesten hebben tijdens een voorafgaandelijke DGE-coördinatie
nochtans gewezen op mogelijke knelpunten bij de operationele werking van de Autoriteit. Deze
tussenkomsten waren gebaseerd op een gezamenlijk geformuleerd standpunt door de 3
arbeidsbemiddelingsdiensten via Synerjob.
10. Raad Landbouw en Visserij

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

19 maart 2018
Brussel
René Collin, Waals Minister van Landbouw
1.

Mededeling van de Commissie over de Toekomst van Voedsel en
Landbouw

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 Bulgaarse voorzitterschap plant een maandelijkse
bespreking op de Raad Landbouw zodat de Commissie rekening kan houden met het standpunt
van de Raad.
Op deze Raad legde de Bulgaarse voorzitter ontwerpraadsconclusies voor aan de lidstaten. Met
dit document had hij de intentie om de Commissie duidelijk te maken wat de Raadspositie is
over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dit met het oog op de
wetgevende voorstellen die de Commissie eind mei of begin juni zal uitbrengen.
Slechts een beperkt aantal lidstaten sprak in een eerste ronde zijn steun uit voor de conclusies.
De meesten erkenden de inspanningen van het voorzitterschap en de grote stappen vooruit die
waren gemaakt, maar wezen op de moeilijkheden die ze nog hadden. Dit waren de
voornaamste:
 Meerjarig Financieel Kader: een beperkt aantal lidstaten wou geen voorafname doen
aan de budgetbesprekingen en wilde daarom de passage schrappen die stelt dat het
GLB een adequaat budget nodig heeft. Andere, waaronder België, gingen hiermee niet
akkoord en stelden dat dit geen voorafname was.
 Externe convergentie: dit was ongetwijfeld hét discussiepunt van de conclusies. Ook in
de Raad tekende zich de klassieke tweedeling van voorstanders van (volledige)
convergentie en tegenstanders (waaronder België) zich af. De eerste groep wilde in
duidelijke bewoording dat de gemiddelde betalingen volledig gelijk zouden getrokken
worden over de hele EU. De tweede groep vroeg om de passage te schrappen en ‘to
agree to disagree’.
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Gekoppelde steun: een klein aantal ministers wilde niet dat er een voorafname werd
gedaan aan de discussie door te stellen dat gekoppelde steun moet beperkt worden
door WTO-disciplinering.
Gemeenschappelijke Marktordening (GMO): sommige lidstaten waren niet tevreden met
de zin over het versterken van samenwerking tussen producenten. Ze vonden dit een
voorafname op het voorstel van de Commissie over de verbetering van de positie van
de boer in de keten of een aantasting van de marktoriëntatie van het GLB. Andere
vroegen om de verhouding tussen het GLB en de mededingingsregels uit te klaren.

Europees Commissaris voor Landbouw Hogan verwelkomde de aanname van raadsconclusies
ook in het licht van het budget. Hij zei dat dit de positie van landbouw zou kunnen versterken.
De voorzitter stelde daarop wijzigingen voor in de passages over externe convergentie,
gekoppelde steun en de GMO. Toen uit de reacties bleek dat het niet mogelijk zou worden om
de voorstanders van externe convergentie aan boord te hijsen, zag de voorzitter zich
genoodzaakt om de raadsconclusies op te geven ten voordele van de minder sterke
voorzitterschapsconclusies. Bij de uiteindelijke stemming bleek dat enkel de Baltische staten,
Polen en Slovakije de conclusies niet konden steunen. Er kwamen dus geen raadsconclusies,
maar voorzitterschapsconclusies gesteund door 23 lidstaten.

Sessie Visserij
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

19 maart 2018
Brussel
Jan Hoogmartens, Adjunct-Ambassadeur van België bij de EU
1. Meerjarenplan in het westelijk deel van de Middellandse Zee
2. Arbeidsomstandigheden
en veiligheid aan boord van
vissersvaartuigen - ratificatie en omzetting van internationale
instrumenten
3. Gezamenlijke verklaring van 11 lidstaten over de ontwikkeling van
zoetwateraquacultuur in de EU na 2020

Meerjarenplan in het westelijk deel van de Middellandse Zee

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij Vella presenteert dit vierde
meerjarenplan sinds de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Het Oostzeeplan is
definitief vastgesteld, het plan voor de Adriatische Zee is in behandeling en het Noordzeeplan zal
naar verwachting op korte termijn formeel (Agrifish van mei) worden vastgesteld.
Volgens de Commissaris is een herstel van de bestanden in het westelijk deel van de Middellandse
Zee mogelijk als we nu actie ondernemen. Hij is zich bewust dat de meeste bestanden gedeeld
worden met derde landen, maar dit mag de EU niet beletten om actie te ondernemen. Hij erkent
wel dat Frankrijk, Italië en Spanje al heel wat maatregelen hebben genomen.
Frankrijk, Italië en Spanje wijzen op de specifieke kenmerken van dit deel van de Middellandse Zee
en de genomen maatregelen die kaderen binnen de multilaterale samenwerking binnen GFCM
(General Fisheries Commission for the Mediterranean) en het initiatief rond ‘Medfish4ever’. Ze
vragen ook om rekening te houden met de socio-economische gevolgen voor de kleinschalige
visserij. Dit laatste wordt ook gesteund door Malta, Griekenland, Cyprus en Portugal.
20

Commissaris Vella voelt zich aangemoedigd door interventies van delegaties. Volgens hem is een
EU-meerjarenplan een eenvoudig instrument, maar ook de beste manier om duurzaam beheer van
bestanden en socio-economische duurzaamheid van de vloot te garanderen. Door regionalisering
kan ook rekening gehouden worden met de specifieke situatie van deze regio. Indien dit niet
volstaat, voorziet het plan ook tijdelijke sluitingen van 3 maanden. Dit laatste moet kustzones
beter beschermen.
Vlaanderen heeft hierbij geen belang.

Link met het Europees Parlement
Co-decisie

2. Arbeidsomstandigheden en veiligheid aan boord van vissersvaartuigen - ratificatie en
omzetting van internationale instrumenten

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Vella benadrukt dat een visser nog steeds één van de gevaarlijkste beroepen heeft.
Hij wees er ook op dat ratificatie en omzetting van enkele internationale instrumenten
vertraging oploopt: C188 van de internationale arbeidsorganisatie, maar ook STCW-F (Standards
of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers, maar specifiek voor de visserij) en
het akkoord van Kaapstad. De verschillen in ratificatie zorgen voor een ongelijk speelveld. De
Commissie heeft daarom recent aan de verschillende lidstaten een stand van zaken gevraagd.
Volgens de Commissaris moeten de EU en de lidstaten hier het voortouw nemen op het
internationale niveau. De Commissaris vraagt daarom een snelle ratificatie en steun bij de
omzetting in EU-wetgeving.
Spanje, Portugal en Frankrijk - de lidstaten met de belangrijkste externe EU-vloot - steunen
deze oproep en geven kort een stand van zaken over de ratificaties in eigen land.
Het gaat hier vooral om federale bevoegdheden. België is volop bezig met de ratificatie en
omzetting van deze internationale instrumenten.
3. Gezamenlijke verklaring van 11 lidstaten over de ontwikkeling van zoetwateraquacultuur in
de EU na 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tsjechië bedankt de andere lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Polen,
Roemenië, Slovenië, Slovakije en Spanje) voor hun steun aan deze gezamenlijke verklaring waarbij
de nodige aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkeling van zoetwateraquacultuur bij de
hervorming van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. In hun interventies
benadrukken ook Slovakije, Hongarije, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië en
Duitsland het potentieel van deze sector. Ook niet-ondertekenaars Finland, Portugal, Estland,
Letland en Litouwen komen in die zin tussen.
Commissaris Vella merkt op dat de Commissie al bij de hervorming in 2013 de lidstaten heeft
aangemoedigd om ook aquacultuur op te nemen in de operationele programma’s. Tegelijkertijd
uit hij zijn ongerustheid doordat de lidstaten amper hebben gebruik gemaakt van de beschikbare
financiële middelen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben bij de onderhandelingen over het budget
van het nieuwe fonds. Ook de Commissie ziet potentieel in de verdere ontwikkeling van
aquacultuur. Hierbij legt hij ook nadruk op de mogelijkheden van allerhande financiële
instrumenten.
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Vlaanderen heeft deze verklaring niet ondertekend omdat ze te eenzijdig gefocust is op de
aquacultuursector.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 maart 2018 werden 12 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: C(2018)1076
Naam: vrijstelling voor
een toepassing van lood
in soldeer met een hoge
smelttemperatuur
Voorstel: C(2018)1094
Naam: vrijstelling voor
een toepassing van lood
als legeringselement in
staal
Voorstel: C(2018)1092
Naam: vrijstelling voor
een toepassing van lood
als legeringselement in
aluminium
Voorstel: C(2018)1075
Naam: vrijstelling voor
een toepassing van lood

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 een toepassing van lood in
soldeer met een hoge smelttemperatuur
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 als
legeringselement in staal
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 als
legeringselement in aluminium
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 als
legeringselement in koper

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.

23

als legeringselement in
koper
Voorstel: COM(2018)0099
Naam: markten voor
financiële markten
Voorstel: C(2018)1371
Naam:
milieurisicobeoordeling
van genetisch
gemodificeerde
organismen
Voorstel: COM(2018)0092
Naam:
grensoverschrijdende
distributie van collectieve
beleggingsfondsen
Voorstel: COM(2018)0094
Naam: uitgifte van
gedekte obligaties en het
overheidstoezicht op
gedekte obligaties
Voorstel: COM(2018)0135
Naam: kredietverleners,
kredietnemers en het
recupereren van schade
Voorstel: COM(2018)0147
Naam:
vennootschapsbelasting

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten
bevoegdheid
RICHTLIJN (EU) …/… VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Federale
Parlement en de Raad wat betreft de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde bevoegdheid
organismen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het bevoegdheid
Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van
collectieve beleggingsfondsen
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitgifte Federale
van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn bevoegdheid
2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Federale
kredietverleners, kredietnemers en het recupereren van schade
bevoegdheid

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van regels betreffende de Federale
vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid
bevoegdheid
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op een aanmerkelijke
digitale aanwezigheid
Voorstel: COM(2018)0148
Naam: gemeenschappelijk
stelsel van een
digitaledienstenbelasting
op inkomsten uit de
levering van bepaalde
digitale diensten
Voorstel: C(2018)1603
Naam: voorschriften
waaraan teeltmateriaal
van bepaalde geslachten
of soorten van Palmae
moet voldoen in verband
met Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een Federale
digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten
bevoegdheid

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) …/… VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Richtlijn 93/49/EEG van de Vlaamse
Commissie wat betreft de voorschriften waaraan teeltmateriaal van bepaalde geslachten of bevoegdheid
soorten van Palmae moet voldoen in verband met Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
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2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 maart 2018 werden 4 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2018/350
Naam:
milieurisicobeoordeling van
genetisch gemodificeerde
organismen
RL: (EU) 2018/410
Naam: bevordering van
kosteneffectieve
emissiereducties
en
koolstofarme investeringen
RL: (EU) 2018/411
Naam: wijziging van richtlijn
(EU) 2016/97 wat betreft de
toepassingsdatum van de
omzettingsmaatregelen van
de lidstaten
RL: (EU) 2018/484
Naam:
voorschriften
waaraan teeltmateriaal van
bepaalde geslachten of
soorten van Palmae moet
2
3

Inhoud
Termijn2 Bevoegdheid3
Richtlijn (EU) 2018/350 van de Commissie van 8 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 29/09/2018 Federale
2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
bevoegdheid
milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen

Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot 09/10/2019 Vlaamse
wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve
bevoegdheid
emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814

Richtlijn (EU) 2018/411 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot 01/07/2018 Federale
wijziging van Richtlijn (EU) 2016/97 wat betreft de toepassingsdatum van de
bevoegdheid
omzettingsmaatregelen van de lidstaten

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/484 van de Commissie van 21 maart 2018 tot wijziging 30/09/2018 Vlaamse
van Richtlijn 93/49/EEG wat betreft de voorschriften waaraan teeltmateriaal van
bevoegdheid
bepaalde geslachten of soorten van Palmae moet voldoen in verband met
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

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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voldoen in verband met
Rhynchophorus
ferrungineus (Olivier
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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 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. Het besluit werd op 9 maart 2018
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van
Minister(s): Weyts
State.
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 2 maart 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Publicatie in het Belgisch
Staatsblad volgt.
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 6 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2016/2284

5

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging 01-07-2018
van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG

Het Vlaams scorebord van december 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2018.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2018.
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Naam: vermindering van de De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn
nationale emissies van bepaalde wordt gesteld dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
luchtverontreinigende stoffen
doen treden tegen 15/02/2017 om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de
lidstaten hun nationale emissie-inventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde
Beleidsdomein(en): Omgeving
nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve
Minister(s): Schauvliege
inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van toepassing in artikel
8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te
zijn met de rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet
door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid, de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht
op emissies in de lucht en op de structurering van de gegevens BS en het decreet tot wijziging van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten. Beide akten
werden op 19 mei 2017 en op 29 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676, MNE (2017) 52678 en MNE (2017) 52769.
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 9
van overheidsinstanties
maart 2018 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op
adviesaanvraag aan de Raad van State.
Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans
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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
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 advies van de Inspectie Financiën werd op 26 februari 2018
ontvangen. Het ontwerp van ministerieel besluit werd op 9 maart 2018 goedgekeurd door de
permanente conferentie van de interministeriële conferentie voor het landbouwbeleid. Het advies
van de Raad van State werd 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 richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de
Minister(s): Weyts
regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de wetenschappelijke
en technische vooruitgang. De omzetting is in voorbereiding.
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RL: (EU) 2018/484

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/484 van de Commissie van 21 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 30-09-2018
Naam: voorschriften waaraan 93/49/EEG wat betreft de voorschriften waaraan teeltmateriaal van bepaalde geslachten of soorten
teeltmateriaal van bepaalde van Palmae moet voldoen in verband met Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
geslachten of soorten van De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit. De omzetting is in voorbereiding
Palmae moet voldoen in ver
band
met
Rhynchophorus
ferrungineus (Olivier)
Beleidsdomein(en): MOW
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

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/996

Richtlijn (EU) 2015/996 van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke 31-12-2018
Naam: bepalingsmethoden voor bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement
en de Raad
lawaai
De richtlijn wordt omgezet door een wijziging van VLAREM. De omzetting wordt voorbereid.
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
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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 instemmingsdecreet met dit
samenwerkingsakkoord werd op 23 maart 2018 bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse
Regering. 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
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9
juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot
opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen
van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de
aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’ werd
op 16 maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en
aan de Raad van State.
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
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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 instemmingsdecreet met dit
Minister(s): Muyters, Crevits,
samenwerkingsakkoord werd op 23 maart 2018 bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse
Vandeurzen, Homans
Regering. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor onderdanen
van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming voor meer dan 90
dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt
met de federale overheid.
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Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen onder
de gecombineerde vergunning vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Het
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9
juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot
opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen
van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de
aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’ werd
op 16 maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en
aan de Raad van State.
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 voorontwerp van decreet houdende instemming met het
38

samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende
omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het
oog op een hooggekwalificeerde baan, van de 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 en van de richtlijn
(EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 9
maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan
de Raad van State.
Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse
gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13
juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen
in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende
een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 57149
en MNE (2016) 57151.
RL: (EU) 2016/801

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 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
sociale zekerheid zoals omschreven in Verordening 883/2004 en dus de gezinsbijslagen
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Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG en KB

OV, (kinderbijslag), (4) toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek
beschikbare goederen en diensten, waaronder procedures voor het verkrijgen van huisvesting
Minister(s): Muyters, Crevits, overeenkomstig het nationale recht en (5) door arbeidsbureaus verleende adviesdiensten; voor
Gatz, Muyters, Vandeurzen en 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 voorontwerp van decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende
omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het
oog op een hooggekwalificeerde baan, van de 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 en van de richtlijn
(EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 9
maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan
de Raad van State. Voor wat betreft punt 4 werd het decreet houdende een kader voor het
Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 23 augustus 2016 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2016) 55349.

RL: (EU) 2017/541

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

Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG

08-09-2018

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

4.

Stand van zaken inbreukdossiers
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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 6 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:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Zes lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0287

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens

30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden

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

6

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

Deze inbreukdossiers waarin Vlaanderen betrokken was, zijn nog niet gesloten door de Europese Commissie omdat ofwel andere Belgische overheden nog steeds
in gebreke zijn of omdat de Europese Commissie nog steeds bezig is met het onderzoek naar de tijdige en volledige omzetting en toepassing van het Europees
recht. Inbreukdossiers die geopend werden tegen België wegens niet-naleving van het Europees recht door andere Belgische overheden waarbij Vlaanderen in orde
was voor de opening van de inbreuk, worden hier niet gerapporteerd.
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De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke technische
controle van voertuigen en hun aanhangwagens. Het besluit werd op 9 maart 2018 principieel goedgekeurd door
de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
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 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 2 maart
2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt.

Nr: 2017/0291

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: vervoer van gevaarlijke 20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden
goederen over land
Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke
Beleidsdomein(en): MOW
en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Minister(s): Weyts
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 18 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch
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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 instemmingsdecreet met
dit samenwerkingsakkoord werd op 23 maart 2018 bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering. 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 voorontwerp van besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van
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30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de
gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels
voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de
aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’ werd op 16 maart 2018
principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
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
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
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Beleidsdomein(en): WSE, WVG, met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
EWI, OV
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met
dit samenwerkingsakkoord werd op 23 maart 2018 bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering. Dit
Crevits
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 voorontwerp van besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de
gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels
voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de
aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’ werd op 16 maart 2018
principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
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
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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 voorontwerp van decreet houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de
gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de
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
en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd op 9 maart 2018 principieel goedgekeurd
met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

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

Naam:
aanvraagprocedure 16/04/2018: deadline voor het neerleggen van de Belgische dupliek voor het Hof
gecombineerde
vergunning 06/03/2018: repliek vanwege de Commissie
onderdanen derde landen
05/01/2018: verweerschrift neergelegd bij het Hof
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
25/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
Richtlijn: 2011/98/EU
13/07/2017: nieuwe beslissing tot dagvaarding
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21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
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
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 instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 23 maart 2018 bekrachtigd
en afgekondigd door de Vlaamse Regering.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen vastgelegd in een
besluit van de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling
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van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot opheffing van
het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het
afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter
verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’ werd op 16 maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op
adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
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.
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Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53179 en MNE (2017) 52309.
Voor wat betreft artikel 12, 1, c), het recht op toegang tot onderwijs werden op 22/11/2017 het decreet betreffende
het volwassenenonderwijs, het decreet betreffende het onderwijs XX, het decreet betreffende het onderwijs XXI
en het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs
bijkomend aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
56516, MNE (2017) 56517, MNE (2017) 56518 en MNE (2017) 56519.

2. 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.
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Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116). Voor wat
betreft het tweede aspect zal de Vlaamse wetgeving herbekeken worden.
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015
(INF(2015)110741, INF(2015)110742).

Nr.: 2017/2134

Fase 2: IGS (04/10/2017)

Naam: tijdspanne voor analyses
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 14/03/2018: antwoord op de IGS werd verzonden
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
De Vlaamse overheid zal de verordening toepassen door een wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid. De wetgeving is in voorbereiding.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

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

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

-

-

de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet
houdende wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de
regulator betreft. Het decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
50730 en MNE (2017) 50731;
de toegang tot gebruikersgegevens: het besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het
technisch reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse
Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het
Vlaams Gewest werden op 10 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50260 en MNE (2017) 50261.
de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van
het energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat
bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2016) 55728 en MNE (2016) 55729.
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Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

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
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.

Richtlijnen: 2009/18/EG

3. Drie 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
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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.

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,
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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.

FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

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 06/03/2018: repliek vanwege de Europese Commissie. De Europese Commissie is van mening dat Vlaanderen de
hoge snelheid
richtlijn niet volledig heeft omgezet. De repliek wordt geanalyseerd in het licht van de dupliek die België in april
Beleidsdomeinen: KB, MOW, 2018 moet indienen.
Omgeving, CJSM, RWO
08/03/2018: de Europese Commissie beslist om de hoogte van de gevraagde dwangsom te verminderen tot €12 142,
Minister(s): Homans, Weyts, 08 per dag
Tommelein, Gatz, Schauvliege
05/01/2018: verweerschrift ingediend
Richtlijn: 2014/61/EU
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
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.
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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
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
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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.

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
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Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2009/2304

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

Naam: Stedelijk afvalwater

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

Beleidsdomein(en): Omgeving

18/11/2016: IGS werd ontvangen

Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn: 1991/271/EG

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA
21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie
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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