MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING
VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU) - Juli en augustus
2015
Deze mededeling aan de Vlaamse Regering biedt een overzicht van voor Vlaanderen relevante
ontwikkelingen in de EU tijdens de maand juli en augustus 2015.
Secties 1 tot en met 4 behandelen bijeenkomsten van de Europese Raad en bijeenkomsten van de
Raad op ministerieel niveau:
1. lijst met bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad;
2. algemene ontwikkelingen en bijeenkomsten van de Europese Raad;
3. bijeenkomsten van de Raad;
4. lijst met bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad tijdens de komende maand.
Secties 5 tot en met 8 behandelen de omzetting van het Europees recht in de Vlaamse
rechtsorde en de inbreuken op het Europees recht:
5. nieuwe voorstellen van richtlijn;
6. aangenomen richtlijnen;
7. stand van zaken omzettingsdossiers;
8. stand van zaken inbreukdossiers.
De mededeling kwam tot stand met inbreng van de attachés bij de Algemene Afvaardiging van de
Vlaamse Regering binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
(AAVR EU) en de leden van het SOIA-dossierteam EU-regelgeving. Het Departement internationaal
Vlaanderen stond in voor de coördinatie.
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1. Lijst met bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad
Datum
6-7 juli

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Sport

9-10 juli

Informele Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken
Eurogroep
Raad Landbouw en Visserij

13 juli
13 juli

14 juli
16-17 juli

Raad Economische en financiële
zaken
Informele Raad Werkgelegenheid
en sociaal beleid

20 juli
20-21 juli

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

22-23 juli
23-24 juli

Informele Raad Leefmilieu
Informele Raad Algemene Zaken

Woordvoerder
Franse
Gemeenschap
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal
Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal

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

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
Interne markt:
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie/onderzoek:
federaal

Federaal
Interne markt:
federaal
Industrie: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Onderzoek:
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Federaal

n.v.t.

n.v.t.

Federaal
n.v.t.

2

2. Algemene ontwikkelingen binnen de EU
Hieronder berichten we over de ontwikkelingen binnen de Europese Raad, de Raad Algemene Zaken
en de Raad Buitenlandse Zaken en relevante internationale ontwikkelingen.
Overzicht van de bijeenkomsten tijdens de afgelopen maand:
− Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli
− Informele Raad Algemene Zaken van 23-24 juli
2.1

Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli

De bijeenkomst vond plaats te Brussel. België werd vertegenwoordigd door minister Reynders. De
hoofdpunten op de agenda waren: Iran, Libië, Tunesië, het Midden-Oosten Vredesproces,
mensenrechten.
Iran
De Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Mogherini,
gaf uitleg bij het internationaal akkoord dat op 14 juli 2015 is bereikt over het Iraans nucleair
programma. Mogherini kwalificeerde het ‘Joint Comprehensive Plan of Action’ (JCPOA) als sterk,
houdbaar en controleerbaar, onder meer vanwege de mate van detail waarin afspraken zijn
vastgelegd. De lidstaten waren unaniem in hun positieve appreciatie van het bereikte resultaat. Het
akkoord zal bijdragen aan de veiligheid in de regio en de wereld, omdat Iran dankzij dit akkoord in
de onmogelijkheid is om een nucleair wapen te ontwikkelen. Het zal ook bijdragen aan een
positievere verhouding van Iran met de internationale gemeenschap en de landen in de regio. Het
is, tot slot, een illustratie van het nut van diplomatie en multilateralisme.
Libië
De Raad besprak de ontwikkelingen in Libië in aanwezigheid van VN Speciaal Vertegenwoordiger
León, waaronder de parafering van het politiek akkoord op 11 juli 2015 door het Huis van
Afgevaardigden, onafhankelijke facties en vertegenwoordigers van Misrata. De ministers waren het
erover eens dat de situatie in Libië zeer zorgelijk blijft. Het door de VN-gezant gefaciliteerde
akkoord is een belangrijke stap op weg naar een regering van nationale eenheid en snelle
voortgang is nu essentieel, ook zonder participatie van het General National Congress (GNC). De
Raad toonde waardering voor de inspanningen van León en was bereid om de VN waar nodig bij te
staan om het onderhandelingsproces tot een goed einde te brengen. Als een eenheidsregering
eenmaal gevormd is, staat de EU klaar om als partner een bijdrage te leveren aan het opbouwen
van stabiliteit in het land. VN-gezant León wees ook op de discussie die momenteel binnen de VN
Veiligheidsraad wordt gevoerd over het mogelijk opleggen van sancties tegen personen die een
dreiging vormen voor stabiliteit of die de politieke dialoog ondermijnen. Meerdere lidstaten,
steunden het idee sancties te overwegen. Tot slot bespraken ministers de opkomst van aan ISIS
gelieerde groepen in Libië en benadrukten het belang van inperking van het gebied waarbinnen ISIS
invloed heeft.
Tunesië
Tijdens de werklunch met de Tunesische premier en minister van buitenlandse zaken spraken de
EU-ministers hun afschuw uit over de aanslag op 26 juni in Sousse en gaven aan solidair te zijn met
Tunesië in de bestrijding van terrorisme. Tevens herbevestigden de ministers hun steun voor de
democratische transitie van Tunesië. Gezien de uitdagingen waar het land momenteel voor staat,
werd gesproken over de wijze waarop de al bestaande intensieve steun en samenwerking kan
worden verdiept. De ministers bevestigden een brede waaier aan instrumenten beschikbaar te
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willen stellen ter ondersteuning van de Tunesische strijd tegen terrorisme, waaronder het
Instrument voor Stabiliteit en inzet van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid
(GVDB). Het belang van sociaaleconomische ontwikkelingen en het aanpakken van uitdagingen
zoals de hoge jeugdwerkloosheid kwam eveneens aan bod. Ook op dit vlak biedt de EU
ondersteuning, onder meer door middel van tijdelijke verruiming van de exportquota voor olijfolie
en in oktober starten de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord (deep and comprehensive
free trade area) met als doel het versterken van de economische en commerciële banden tussen de
EU en Tunesië.
Midden-Oosten Vredesproces
De Raad besprak in het gezelschap van EU Speciale Vertegenwoordiger Gentilini het Midden-Oosten
Vredesproces (MOVP). Hoge Vertegenwoordigers Mogherini stelde dat de EU zich de komende tijd
zal richten op het scheppen van de randvoorwaarden voor een betekenisvol vredesproces, gezien
het gebrek aan vertrouwen tussen de Israëlische en Palestijnse partijen en de zorgwekkende
regionale ontwikkelingen. Dit betekent concrete verbeteringen van de politieke en humanitaire
situatie in Gaza, uitvoering van afspraken tussen de partijen op economisch en veiligheidsgebied en
het creëren van een nieuw internationaal raamwerk voor onderhandelingen. Er bestond brede
steun onder de ministers voor deze aanpak.
Mensenrechten
In aanwezigheid van EU Speciaal Vertegenwoordiger (EUSV) Lambrinidis werd stil gestaan bij de
goedkeuring van het EU Actieplan Mensenrechten en Democratie voor de periode 2015-2019. Met dit
plan wordt de inzet van de Europese Unie ter bescherming en ondersteuning van mensenrechten
bevestigd en voortgezet.
2.2

Informele Raad Algemene Zaken van 23-24 juli

De bijeenkomst vond plaats te Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door minister Reynders.
De hoofdpunten op de agenda waren: het Luxemburgs EU-voorzitterschap, de programmering van
de Commissie en de Economische en Monetaire Unie.
Luxemburgs EU-voorzitterschap
Luxemburg presenteerde de prioriteiten van het Voorzitterschap. Onder het thema ‘Een Unie voor
de burgers’ zet Luxemburg in op het stimuleren van groei, werkgelegenheid en de interne markt, de
sociale dimensie, het vergroten van het globale concurrentievermogen van de EU, duurzame
ontwikkeling en versterking van de rol van de EU op het wereldtoneel. De Commissie onderschreef
bij monde van de eerste vice-commissievoorzitter Timmermans de prioriteiten van het
Voorzitterschap. Deze prioriteiten sluiten nauw aan bij de strategische agenda van de Europese
Raad en het Commissie werkprogramma.
Programmering van de Commissie
De ministers bespraken de programmering van de Europese Commissie. Hieruit kwam de breed
gedeelde wens naar voren om de institutionele balans tussen de Raad en het Europees Parlement
te herstellen bij de voorbereiding van het jaarlijks Commissie Werkprogramma. Een vastgestelde
procedure voor programmering ontbreekt nu waardoor bespreking van het Commissie
Werkprogramma 2016 nu op ad-hoc basis gebeurt. Veel lidstaten, waaronder België verzochten de
Commissie om een tijdige beschikbaarheid van de zgn. ‘Letter of Intent’ van de Commissie bij de
opmaak van het Werkprogramma 2016. Het Luxemburgs Voorzitterschap gaf te kennen dat de
Commissie de ‘Letter of Intent’ zal publiceren op 9 september, daags na de rede van
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Commissievoorzitter Juncker over de Staat van de Unie in het Europees Parlement. Vervolgens zal
de Raad Algemene Zaken hier op 14 september over spreken. Mogelijk krijgt dit vervolg tijdens de
bijeenkomst van 13 oktober. De Commissie zal (naar verwachting) op 27 oktober 2015 haar
Werkprogramma 2016 presenteren.
Economische en Monetaire Unie
Tijdens een werklunch werd van gedachten gewisseld over het in juni van dit jaar verschenen
rapport van de vijf voorzitters (van de Commissie, Europees Parlement, Europese Centrale Bank,
Eurogroep, Euro Top) over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het rapport
behandelt vier terreinen: economische unie, financiële unie, begrotingsunie en politieke unie. De
maatregelen die zijn voorgesteld voor de eerste fase binnen het rapport (vanaf heden tot 2017)
werden door de lidstaten op hoofdlijnen onderschreven. Voor België zijn er twee prioritaire
elementen in die eerste fase: de ontwikkeling van een Europees depositogarantiemechanisme en de
zgn. ‘fiscal backstop’ voor het Eengemaakt Afwikkelingsmechanisme. Daarnaast ging de discussie in
op nut en noodzaak van de maatregelen die in het rapport worden voorgesteld voor de tweede
fase (na 2017). Over deze voorstellen hebben de lidstaten verschillende inzichten. Onder meer
Frankrijk en Italië spraken zich uit voor discussies over een budget voor de eurozone.
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3. Bijeenkomsten van de Raad
In deze sectie berichten we over de ontwikkelingen op ministerieel niveau binnen de
raadsformaties:
− Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie en Onderzoek, incl. toerisme)
− Economische en Financiële Zaken
− Landbouw en Visserij
− Milieu
− Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (incl. audiovisuele sector)
− Vervoer, Telecommunicatie en Energie
− Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
Hieronder wordt achtereenvolgens gerapporteerd over volgende bijeenkomsten:
− Informele Raad Sport van 6-7 juli
− Raad Landbouw en Visserij van 13 juli
− Raad Economische en financiële zaken van 14 juli
− Informele Raad Werkgelegenheid en sociaal beleid van 16-17 juli
− Informele Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)
van 20-21 juli
− Informele Raad Leefmilieu van 22-23 juli
3.1

Informele Raad Sport van 6-7 juli

De informele Raad Sport vond plaats op 6 en 7 juli in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd
door minister Philippe Muyters.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) EU Vertegenwoordiging in WADA
b) Relaties en samenwerking met de sportwereld
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Het eerste punt op de agenda betrof de vertegenwoordiging van de Europese Unie in
het Stichtingsbestuur van WADA. De huidige resolutie legt de modaliteiten van
vertegenwoordiging vast tot eind 2015 en vraagt een evaluatie van het systeem
alvorens nieuwe afspraken te maken.
Minister Muyters was samen met zijn Ierse en Maltese collega’s uitgenodigd om zijn
ervaring als vertegenwoordiger onder het huidige systeem te delen. De minister wees in
zijn betoog op het belang van de verbeterde continuïteit, expertise in dopingbestrijding
en politiek engagement op hoog niveau. De toon voor het komende debat over de
vertegenwoordiging van de EU in WADA werd daarmee meteen gezet.
b) Vervolgens ging de gedachtewisseling over de samenwerking met de sportwereld,
waarbij het voorzitterschap op zoek ging naar ideeën om de gestructureerde dialoog
en andere fora voor samenwerking te verbeteren. België gaf aan dat de beslissingen
genomen in de Raad (vb. staatssteun, gegevensbescherming) niet altijd de zaken zijn
met de grootste impact op het sportgebeuren. Nederland stelde dat het onder haar
EU-voorzitterschap de Raad in de voormiddag zal organiseren om daarna de
resultaten met de sportwereld te bespreken. Uit het debat kwamen verder weinig
concrete ideeën.
6

C. Link met Europa 2020
Niet van toepassing
D. Link met het Europees Parlement
Niet van toepassing
3.2

Raad Landbouw en Visserij van 13 juli

Deze vergadering vond plaats op 13 juli 2015 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
federaal minister Willy Borsus.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan
kinderen in onderwijsinstellingen
b) Evolutie van de markten
c) Gebruik van ggo’s
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) De Commissie heeft haar voorstel uit 2014 onderworpen aan een evaluatie aan de
hand van de principes voor betere regelgeving. Commissaris Hogan concludeerde
hieruit dat de doelstellingen van de programma’s overeind blijven, maar dat er
wijzigingen nodig zijn in de middelen om de doelen te bereiken. De programma’s
hebben een sterke legitimiteit en er moet beslist worden welke producten in
aanmerking komen en welke begeleidende maatregelen zich opdringen. Hij verzocht
het Europees Parlement en de Raad om het voorstel verder te onderzoeken. Hij bood
aan om als bemiddelaar op te treden tussen beide instellingen, ook op het vlak van
de juridische grondslag.
Onder de lidstaten was er grote steun voor de voortzetting van de programma’s op
EU-niveau. Enkel Zweden verkoos een nationale regeling. Een groot aantal lidstaten,
waaronder België, had kritiek op de juridische grondslag van het voorstel. Ze zijn van
oordeel dat enkel de Raad bevoegd is. Sommige lidstaten, waaronder ook België,
verzochten Commissaris Hogan om een antwoord op de brief die de Raad hem
hierover stuurde eind november vorig jaar.
b) Commissaris Hogan betreurde de effecten van de verlenging van het Russisch
embargo voor de landbouwsector, maar stelde dat de Europese landbouw zich goed
heeft hersteld, aangezien de waarde ervan is toegenomen. Voor sommige sectoren en
lidstaten is de situatie echter nog moeilijk. Hogan gaf een stand van zaken van de
verschillende sectoren en kondigde een steunmaatregel aan voor groenten en fruit,
zonder te specifiëren welke, en een verlenging tot eind december van de private
opslag en publieke interventie voor zuivel.
Uit de interventies bleek dat zuivel de grootste zorgen baarde onder de lidstaten. 21
lidstaten riepen op om maatregelen te nemen en vermeldden daarbij verschillende
mogelijkheden zoals het verhogen van de interventieprijzen en tijdelijke
exportrestituties. België stelde voor een mechanisme voor waarbij de marges
bepalend zijn voor interventie en steunde de aanpak van de Commissie om de positie
van de landbouwer in de keten te versterken. Naast zuivel, waren meerdere delegaties
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bekommerd om de situatie op de varkensmarkt. Met steun van o.a. België, riep de
Oostenrijkse minister op de markt goed in de gaten te houden en na te denken over
verdere maatregelen. Hij vroeg ook om de uitvoer van producten te stimuleren die
niet onder het embargo vallen. België vroeg ook om de kwaliteit en kwantiteit van de
marktstatistieken op te vijzelen. Verschillende delegaties hadden verder nog
bezorgdheden over de suiker en groenten en fruit.
In zijn reactie ging Hogan akkoord dat er problemen zijn, maar dat slechts enkele
gelinkt zijn aan het embargo. Hij wees op de budgettaire impact van
steunmaatregelen.
c) Europees Commissaris Andriukaitis, bevoegd voor Gezondheid en Voedselveiligheid,
gaf een stand van zaken over de comitologieprocedure in het ggo-dossier. We
bevinden ons momenteel in een situatie waarbij er geen gekwalificeerde meerderheid
voor of tegen het voorstel kan gevonden worden. Hij zag de invoering van een
nationale opt out als de enige uitweg uit de patstelling.
Dertien lidstaten, waaronder België verwierpen dit voorstel en nog andere delegaties
stelden zich sceptisch op, zonder het voorwerp expliciet te verwerpen. Het ontbreken
van een impactanalyse, de overeenstemming met de interne markt en met de
internationale handelsregels waren de belangrijkste obstakels. Verder hadden
meerdere delegaties twijfels bij de rechtszekerheid van het voorstel. Enkel Hongarije,
Portugal en Zweden waren gematigd positief en leken aan te geven dat het voorstel
een goede basis vormde voor verdere discussie. België verklaarde dat een uitweg uit
het probleem gebaseerd moet zijn op wetenschappelijke gronden, dat het
internationale regels moet respecteren en eenduidig moet zijn.
Ter verdediging van zijn voorstel verwees Commissaris Andriukaitis naar de
afhankelijkheid van de EU van de invoer van ggo-soja. De effectbeoordeling ontbreekt
omdat het voorstel enkel de rechtsgrondslag biedt aan de lidstaten om ggo-teelten te
weigeren. Het verdrag, net als het internationaal recht geven de mogelijkheid om af
te wijken van de regels omwille belangrijke maatschappelijke kwesties. Het huidige
systeem verderzetten zou enkel wantrouwen uitlokken. Hij besloot met een oproep
tot constructieve dialoog.
Het Luxemburgs voorzitterschap rondde af met het besluit dat een werkgroep het
voorstel zal bestuderen op zijn technische aspecten en op de overeenstemming met
de regels inzake de interne markt en internationale handel.
C. Link met Europa 2020
Niet van toepassing
D. Link met het Europees Parlement
a) De Raad betwist of het Europees Parlement bevoegd is. Het Europees Parlement heeft
wel al een positie ingenomen in mei. Het lijkt erop dat dit dossier via de gewone
wetgevingsprocedure zal worden behandeld.
b) Niet van toepassing.
c) De milieucommissie van het Europees Parlement heeft zich eerder al kritisch uitgelaten
over het ggo-voorstel en vermoedelijk zal ze het voorstel verwerpen.

8

3.3

Raad Economische en financiële zaken van 14 juli

Deze vergadering vond plaats op 14 juli 2015 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
minister Johan Van Overtveldt.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Presentatie van het werkprogramma van het Luxemburgs voorzitterschap gedachtewisseling
b) Rapport van de vijf voorzitters betreffende de vervollediging van de Economische en
Monetaire Unie - presentatie
c) Europees Semester – landenspecifieke aanbevelingen – formele goedkeuring
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Het Luxemburgs voorzitterschap stelde het werkprogramma voor de komende zes
maanden voor. De Commissie en de Europese Centrale Bank onderschreven dit
programma. Er volgde geen discussie.
Wat de Raad ECOFIN betreft, zal er in de komende maanden bijzondere aandacht
besteed worden aan o.a. verdere stappen in de vervollediging van de Economische en
Monetaire Unie, de implementatie van het Europees Fonds voor Strategische
Investeringen, de voorstellen van de Commissie inzake de uitbouw van een
kapitaalmarktenunie en de strijd tegen fiscale fraude.
b) Vice-voorzitter Dombrovskis en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem stelden het rapport
voor van de vijf voorzitters (de voorzitter van de Commissie, de Europese Raad, de
Eurogroep, de Europese Centrale Bank en het Europees Parlement) over de volgende
stappen voor de verdere uitbouw van de Economische en Monetaire Unie. Het
rapport focust sterk op maatregelen die op korte termijn (tot 2017) genomen kunnen
worden, waaronder het geloofwaardig uitvoering geven aan bestaande regels, de
uitvoering
van
structurele
hervormingen,
het
versterken
van
het
concurrentievermogen en verdere werkzaamheden om tot de voltooiing van de
bankenunie te komen. Wat betreft maatregelen op langere termijn, ligt de focus op
de versterking van de institutionele structuur teneinde een efficiënte werking te
verzekeren. Verdere integratie wordt afhankelijk gesteld van voldoende convergentie.
De Commissie en de voorzitter van de Eurogroep wezen erop dat de hervormingen
zowel op Europees als op nationaal niveau doorgevoerd zullen moeten worden.
In de Raad heerste een brede overeenstemming over de nood aan het versterken van
de Economische en Monetaire Unie. Een meer diepgaande discussie zal volgen tijdens
de informele ECOFIN Raad van september.
c) De ECOFIN Raad keurde landenspecifieke aanbevelingen over het economisch en
begrotingsbeleid van de lidstaten, alsook specifieke aanbevelingen betreffende het
economisch beleid van de eurozone, goed. Met de formele goedkeuring van deze
aanbevelingen - die in juni door de Europese Raad onderschreven werden - wordt het
Europees Semester 2015 formeel afgesloten. De lidstaten zullen met deze
aanbevelingen rekening dienen te houden bij de opmaak van hun begrotingen voor
2016 en bij beslissingen inzake structurele hervormingen. De Raad en de Commissie
zullen de uitvoering van de aanbevelingen op de voet volgen.
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C. Link met Europa 2020
a) Niet van toepassing
b) Niet van toepassing
c) Het Europees Semester is een beleidscyclus met een bestuursmethode voor
economische coördinatie die het mogelijk moet maken de Europa 2020 doelstellingen
te bereiken.
D. Link met het Europees Parlement
Niet van toepassing.
3.4

Informele Raad Werkgelegenheid en sociaal beleid van 16-17 juli

Deze vergadering vond plaats op 16-17 juli 2015 in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd
door Olivier Belle, adjunct Permanent Vertegenwoordiger, op 16 juli en Elke Sleurs,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Handicap en
Wetenschappelijk Beleid, op 17 juli.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) De sociale dimensie in het bestuurskader van de EU
b) De jongerenwerkgelegenheid en jobcreatie (lunchdebat)
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Europees Commissaris M. Thyssen stelde in haar interventie dat sociale
onevenwichtigheden een negatieve impact hebben op het groeipotentieel en op de
sociale cohesie en dat we moeten streven naar een opwaartse sociale convergentie.
De sociale en werkgelegenheidsaspecten moeten worden meegenomen in de
procedure van macro-economische onevenwichtigheden, en de werkgelegenheids- en
sociale indicatoren moeten op gelijke voet behandeld worden als de economische. De
Commissie zal de reflectie over de sociale dimensie verder zetten.
De ministers van Werk en Sociale zaken waren het erover eens dat de sociale
dimensie in het bestuur van de EU, en meer bepaald binnen de EMU, versterkt moet
worden, maar dan binnen het bestaande juridische kader. Ze deelden de mening dat
het bestaande bestuur beter aangepast kan worden om op een evenwichtige wijze
een sterkere competitiviteit, een structurele convergentie en een inclusieve en
duurzame groei te bevorderen, en tevens de sociale cohesie te waarborgen. Het
versterken van de sociale dimensie van het bestuur betekent dat moet worden
uitgevoerd wat in de Verdragen is vastgelegd, met name dat rekening wordt
gehouden met “de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van
werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de
bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding
en bescherming van de volksgezondheid“.
Verder hebben de ministers er eens te meer voor gepleit om de Raadsformatie Werk
en Sociaal Beleid meer gewicht te geven in het begrotingsproces van het Europees
Semester: De sociale en werkgelegenheidskwesties zijn immers nauw verbonden met
de coördinatie van het economisch, financieel en begrotingsbeleid. Bijgevolg moet de
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sociale dimensie beter tot zijn recht komen in het bestuur, ook wat de uitwerking
van de programma’s betreft voor de macro-economische bijsturing. Over het voorstel
van het Luxemburgs voorzitterschap om een sectorale eurogroep in oktober 2015 te
organiseren waren de lidstaten verdeeld. Meerdere delegaties, waaronder België,
ondersteunden de idee om sociale effectbeoordelingen in alle beleidsdomeinen uit ter
voeren.
b) De werkloosheid onder de jongeren daalt, maar het besef leeft dat waakzaamheid
geboden is om deze tendens te verstevigen. De jongerengarantie kan nog beter
functioneren en de bestaande instrumenten moeten geactiveerd worden. Het
Europees Fonds voor Strategische Investeringen kan bijdragen tot het aanzwengelen
van de werkgelegenheid voor jongeren. De Europese Investeringsbank die de
uitvoering van dit Fonds begeleidt, zal aandacht besteden aan de identificering van
investeringsprojecten die werk genereren. Werkgelegenheid moet verankerd worden
in een constant beleid waarbij aandacht wordt geschonken aan de nodige
aanpassingen aan de veranderende arbeidsmarkt en bijgevolg aan de te verwerven
competenties. Anderzijds, moet bij de vraag naar arbeidskrachten gestreefd worden
naar kwalitatief hoogstaande en stabiele banen. Stages zijn nuttig om een loopbaan
van start te doen gaan, maar ze mogen niet leiden tot misbruiken. Wat het aanbod
aan maatregelen voor jongeren betreft, moet een begeleiding op maat van elke
jongere worden gerealiseerd. De alternerende opleiding is een succesvolle piste.
C. Link met Europa 2020
a) De vooruitgang naar het bereiken van de Europa 2020 doelstellingen wordt
opgevolgd via het Europees Semester, het jaarlijks terugkomend proces van
economische en begrotingscoördinatie. De versterking van de sociale dimensie in dit
proces, kan het bereiken van de Europa 2020 doelstellingen inzake
arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebestrijding bevorderen.
b) De werkgelegenheid aanzwengelen van jongeren door een kwalitatief aanbod inzake
een baan, een opleiding, een stage of een leerplaats, draagt bij tot het bereiken van
de Europa 2020 doelstellingen inzake arbeidsparticipatie en onderwijs.
D. Link met het Europees Parlement
a) Niet van toepassing.
b) De Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement besprak
op 15 juli 2015 het verslag over een vaardighedenbeleid ter bestrijding van de
jeugdwerkloosheid.
3.5
Informele Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en
Ruimtevaart) van 20-21 juli
De informele bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen vond plaats op 20 en 21 juli in
Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door een ambtelijke delegatie bestaande uit Olivier
Belle, adjunct Permanent Vertegenwoordiger voor het deel industrie/interne markt en de federaal
attaché onderzoek voor het deel onderzoek.
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A. Hoofdpunten van de agenda
a) Industrie/Interne Markt: Betere regelgeving
b) Onderzoek: onderzoeksintegriteit
c) Onderzoek: gendergelijkheid
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Industrie/Interne Markt: betere regelgeving
Het doel van de bijeenkomst was antwoorden op de vraag hoe ervoor te zorgen dat
Europese regelgeving tastbare voorbeelden oplevert voor de Europese economie. Betere
regelgeving en in het bijzonder het creëren van een gelijk mededingingsveld voor
Europese bedrijven op de interne markt is traditioneel een belangrijk aandachtspunt
voor Luxemburg, dat zelf slechts over een kleine thuismarkt beschikt.
Ministers kregen presentaties van onder meer Pascal Lamy (voormalig Europees
Commissaris voor Handel en oud-Directeur-Generaal van de WTO), Karim Michel
Sabbagh (voorzitter en CEO van SES Satellite Company) en Anne Mettler (hoofd van het
Strategisch Centrum voor Europese Politiek, het nieuwe adviesorgaan van Jean-Claude
Juncker).
Sabbagh legde de nadruk op investering, expansie en innovatie. Wederzijdse erkenning
moet worden gepromoot, er moet aandacht zijn voor de digitale interne markt en
beleidsmakers moeten vooral internationaal denken.
Lamy legde de nadruk op nood aan meer integratie in de eurozone en een grotere
integratie van de interne markt. Vooral op het gebied van diensten is er nog veel werk
voor de boeg. Prioriteiten hierbij zijn telecommunicatie, financiële diensten en diensten
van economisch belang (transport, water en energie).
Anne Mettler onderstreepte de toenemende integratie van de diensten en de
goederensector. De kwaliteit van deze integratie en ervoor zorgen dat bedrijven de
mogelijkheden van de digitale interne markt ten volle benutten, is van essentieel belang
voor het toekomstig concurrentievermogen van de Europese ondernemingen. Daarnaast
wees Mettler erop dat opkomende economieën steeds competitiever worden in het
high-end gamma van producten. De EU moet competitiever worden en
gepersonaliseerde diensten vormen hierbij een belangrijk element. De interne markt
moet worden aangepast aan de 21e eeuw.
Slechts een handvol lidstaten kwamen tussen tijdens de plenaire sessie. Het VK legde de
nadruk op het belang van een betere integratie van de dienstenmarkt. Een sectorale
aanpak lijkt aangewezen. Duitsland merkt op dat het ontbreekt aan een interne markt
op die domeinen die beslissend zijn voor het concurrentievermogen: digitaal en energie
Spanje legde de nadruk op digitalisering. België benadrukte dat regelgeving geen vies
woord is, zeker niet wanneer ze de totstandkoming van de interne markt tot doel heeft.
Onnodige lasten moeten worden weggenomen, maar er wordt het best met een soort
lastenboek gewerkt zodat we niet vervallen in blinde deregulering.
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b) Onderzoek: onderzoeksintegriteit
Onderzoeksintegriteit is essentieel voor wetenschappelijke excellentie en
maatschappelijke relevantie. Onderzoeksintegriteit houdt verband met het vermijden
van wangedrag wat betreft onderzoek (fabriceren of vervalsen van data, plagiaat plegen
en bijkomende vormen van wangedrag gerelateerd aan onderzoeksopzet, financiële
aspecten, publicaties etc.). Eerlijke fouten worden niet als wangedrag beschouwd, dus
het moet om intentionele fouten gaan. De gevolgen van wangedrag zijn zowel financieel
(bvb. het missen van investeringen) als institutioneel (bvb. slechte reputatie van
instellingen).
De positie van Vlaanderen en België was dat vooral naar de oorzaken van wangedrag
moet worden gekeken, in het bijzonder de grote druk die bestaat voor onderzoekers om
snel met resultaten te komen, het disproportioneel grote belang van publicaties met
hoge impact bij het beoordelen van de onderzoekerscarrière, enz. Preventieve
maatregelen zijn de belangrijkste. Dat betekent niet dat er geen curatieve maatregelen
nodig zijn, maar zij zijn van ondergeschikt belang. De verantwoordelijkheid voor
wangedrag moet bij de individuele onderzoeker blijven liggen, maar instellingen hebben
uiteraard de taak om het juiste kader te creëren waarin correct gedrag wordt
bevorderd. De rol van de EU ligt in het creëren van een gemeenschappelijke
referentiekader en het uitwisselen van goede praktijken.
Andere lidstaten reageerden op eenzelfde wijze wat betreft de verantwoordelijkheid en
de rol van de EU. Wat betreft de te nemen maatregelen, legden heel wat andere
lidstaten evenwel een grote nadrukt op curatieve of repressieve maatregelen om
wangedrag aan te pakken. Luxemburgs Voorzitterschap lanceerde in de conclusies de
suggestie om een netwerk van integriteitstrainers op te zetten op de EU-niveau.
c) Onderzoek: gendergelijkheid
Gendergelijkheid is niet enkel een kwestie van rechtvaardigheid, maar ook van
economische efficiëntie en onderzoekskwaliteit. In de zoektocht naar talent blijkt steeds
weer dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende posities. De EU doet
algemene inspanningen (inclusief bindende wetgeving) om gendergelijkheid te
verzekeren. Maar volgens sommigen is er voor het onderzoeksdomein een aangepaste
aanpak nodig om gendergelijkheid effectief te realiseren. Zo vallen onderzoekers vaak
niet onder de bestaande wetgeving omdat er geen werknemersrelatie is. Er bestaan
verschillende onderzoeksspecifieke genderinitiatieven, maar volgens het Luxemburgse
Voorzitterschap is het tijd dat we een versnelling hoger schakelen.
Voor Vlaanderen moet een beleid inzake gendergelijkheid vooral gericht zijn op het
stimuleren van instellingen om “bottom up” de nodige aanpassingen in hun aanpak
door te voeren. Vooral bewustmaking en –wording over het bestaan van een glazen
plafond speelt hierin een grote rol.
Ook moet in het kader van de onderzoeker meer rekening worden gehouden met
kwaliteit van het onderzoek eerder dan de kwantiteit. Het minder aan onderzoek
kunnen doen door zwangerschaps- of ouderschapsverlof zou geen invloed mogen
hebben op de evaluatie van een onderzoeker. Een zekere normalisering van de
evaluatiecriteria zou moeten gebeuren.
Doelstellingen of quota zijn volgens Vlaanderen een mogelijk, zij het als een tijdelijke
maatregel tot een evenwicht is bereikt. In Vlaanderen zijn al quota en doelstellingen
vastgelegd voor de raden van de speciale onderzoeksfondsen of voor selectiepanels.
In Vlaanderen, in tegenstelling tot in andere Belgische regio’s, bestaan geen specifieke
financieringsprogramma’s, maar wordt de nadruk gelegd op flankerende maatregelen
(bewustmaking, charters etc.)
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De reacties van andere lidstaten tijdens de discussie over de te nemen maatregelen
waren zeer uiteenlopend met een nadruk op bewustmaking en de nood aan een
cultuuromslag. De meeste maar niet alle lidstaten zagen in quota en doelstellingen een
gepast middel. Over het gebruik van specifieke programma’s waren de meningen erg
verdeeld.
In zijn conclusie benadrukte het Luxemburgse Voorzitterschap dat het onderliggende
principe wetenschappelijke excellentie blijft. Het koppelde de ontwikkeling van
gendergelijkheidsplannen aan de ontwikkeling van de ERA roadmap op lidstaatniveau.
C. Link met Europa 2020
a) Betere regelgeving, is belangrijk is voor groei en jobs. Aldus is er een duidelijk verband
met de Europa 2020-strategie.
b) Punten b en c houden verband met de vervollediging van de Europese
Onderzoeksruimte. Dat is één van de doelstellingen van Innovatie-Unie, één van de
kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie.
D. Link met het Europees Parlement
In alle drie de gevallen, is er geen rechtstreeks verband met het Europees Parlement.
3.6

Informele Raad Leefmilieu van 22-23 juli

Deze vergadering vond plaats op 22 en 23 juli in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door
een ambtelijke delegatie bestaande uit de federale milieuattaché, een diplomaat van de FOD
Buitenlandse zaken (directie-generaal voor multilaterale zaken en mondialisering) en ambtenaar
van de Waalse milieuadministratie. De toerbeurt in de Raad Leefmilieu ligt momenteel bij het
Waalse Gewest.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Leefmilieu en de duurzame ontwikkelingsdoelen
b) Internationale klimaatonderhandelingen
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) De mondiale post-2015 ontwikkelingsagenda zal naar verwachting worden goedgekeurd
op een VN-topconferentie van 25 t.e.m. 27 september, met de aanname van de duurzame
ontwikkelingsdoelen. Het Luxemburgs EU-voorzitterschap vroeg aan de lidstaten welke
stappen op Europees niveau moeten worden ondernomen om de Duurzame
Ontwikkelingsagenda op globaal, Europees en nationaal vlak uit te voeren. De Europese
Commissie en de lidstaten verwezen voornamelijk naar de degelijke uitvoering van al
bestaande en nieuwe initiatieven en programma’s (zoals het 7de milieuactieprogramma,
de verwachte tussentijdse herziening van de Europa 2020 strategie en van de EU
biodiversiteitsstrategie, de verwachte voorstellen rond de kringloopeconomie.) Enkele
lidstaten vermeldden de nood aan een nieuwe Europese Strategie voor Duurzame
Ontwikkeling. Vele lidstaten, waaronder België, onderstreepten het belang van
beleidscoherentie. België ondersteunde het idee dat in de paper van het Luxemburgse
voorzitterschap naar voor werd geschoven voor een uitgebreide ‘gap’-analyse om in
kaart te brengen in welke mate onze bestaande instrumenten de duurzame
14

ontwikkelingsdoelen al omvatten, als vertrekpunt van verdere reflectie en om spoedig
prioritaire acties te bepalen. De uitvoerend directeur van het VN Milieuprogramma
(UNEP) onderstreepte het belang van financiering (ook en voornamelijk de heroriëntering
van private financieringsstromen).
b) Het EU-voorzitterschap, lidstaten en Commissie brachten elkaar op de hoogte van de
recentste ontwikkelingen in aanloop naar de klimaattop in Parijs, eind dit jaar.
Sommigen rond de tafel constateerden dat er een politieke wil is om een ambitieus
akkoord te bereiken, maar betreurden dat het technische onderhandelingsproces niet
snel genoeg gaat en te complex blijft. Het concreet maken van de eerdere belofte voor
internationale klimaatfinanciering wordt gezien als een belangrijke ‘deal-maker’ voor
Parijs. Het Luxemburgse voorzitterschap besteedde een volledige sessie aan dit
onderwerp. De ministers kregen een presentatie over het Green Climate Fund (17
Europese lidstaten hebben al middelen toegezegd voor het vullen van dit mondiale
fonds, dat vanaf november projecten zal beginnen financieren) en van het Global Energy
Fund dat door de Europese Investeringsbank wordt beheerd. De uitvoerend directeur van
het VN Milieuprogramma waarschuwde voor vestzak-broekzakoperaties (van de reguliere
ontwikkelingsfondsen naar klimaatfondsen) en pleitte voor een degelijke verificatie van
wat als klimaatfinanciering bestempeld en aangerekend wordt. België onderschreef deze
nood aan transparantie aangaande de klimaatfinancieringsstromen en onderstreept ook
de nood aan het aanzwengelen van private financiering. Voor België moet de publieke
financiering voornamelijk gericht zijn op acties inzake aanpassing aan
klimaatsverandering, aangezien de private spelers beter geplaatst zijn om te investeren
in projecten met een verwachte return on investment, zoals inzake energie-efficiëntie en
hernieuwbare energie. Sommige lidstaten maakten ook melding van het potentieel van
een mondiale belasting op koolstof.
C. Link met Europa 2020
a) De tussentijdse herziening van de Europa 2020 strategie zal de gelegenheid bieden om
de strategie van de EU ten aanzien van de post-2015 agenda te verduidelijken. De
post-2015 agenda, overeen te komen op de VN-top in september, zal immers universeel
geldende doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling bevatten, die ook gehaald
zullen moeten worden door de EU en de EU-lidstaten.
b) Europa 2020 herneemt de al bestaande Europese doelstellingen inzake klimaat en
energie voor 2020 (de zogenaamde 20-20-20-doelstellingen). De mededeling
“routekaart naar een koolstofarme economie”, onderdeel van het vlaggenschip
“efficiënt hulpbronnengebruik” legt mogelijke maatregelen voor tot het jaar 2050, die
de EU in staat moeten stellen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80%
ten opzichte van 1990.
D. Link met het Europees Parlement
a) n.v.t.
b) Het Europees Parlement voorziet de aanname van een resolutie in de aanloop naar de
klimaattop in haar voltallige sessie van oktober 2015.
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4. Lijst met bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad tijdens de komende maand
Datum
2-3 september
4-5 september

7 september

11-12 september
14 september
14-15 september
18 september
22-23 september
24-25 september

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Defensie
Informele Raad van ministers
van Buitenlandse Zaken
(Gymnich)
Raad Landbouw en Visserij

Informele Raad Economische en
financiële zaken
Raad Algemene Zaken
Informele Raad Landbouw
Raad Leefmilieu
Informele Raad Energie
Informele Raad
Werkgelegenheid, sociaal beleid,
gezondheid en
consumentenbescherming
(Gezondheid)

Woordvoerder
Federaal
Federaal

Assessor
-

Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal

Landbouw: Vlaams
/ Waals Gewest
(roterend)

Federaal
Federaal

Vlaams / Waals
Gewest (roterend)
Federaal
Waals Gewest
Duitstalige
Gemeenschap

Waals Gewest
Federaal
Federaal

-
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5. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 juli en 31 augustus 2015 werd 1 nieuw voorstel van richtlijn aangenomen. Zie bijlage 1.
6. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 30 juni 2015 werden 4 richtlijnen gepubliceerd. Zie bijlage 1.
7. 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 slechts een louter adviserende rol.
Aangezien dergelijke richtlijnen geen omzetting vereisen in Vlaamse regelgeving, worden zij niet
opgenomen in dit overzicht.
7.1 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. Zie bijlage 2.
7.1.1 Vlaams scorebord van november 20151
Het Vlaams scorebord van november 2015 omvat 5 “interne markt” richtlijnen, waarvan de
omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan Vlaanderen er al 2 heeft omgezet.
7.1.2 Vlaams scorebord van mei 20162
Het Vlaams scorebord van mei 2016 omvat 9 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting
in de Vlaamse rechtsorde vereist.
7.1.3. Vlaams scorebord van november 20163
Het Vlaams scorebord van mei 2016 omvat 7 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting
in de Vlaamse rechtsorde vereist.
7.2 Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Behalve de 21 ‘interne markt’ richtlijnen die worden vermeld onder punt 6.1, dient ook 1 andere
richtlijn in de Vlaamse rechtsorde te worden omgezet. De omzettingsdeadline voor deze
richtlijn was 20 juli 2015. De richtlijn is reeds omgezet. Zie bijlage 3.

1

2

3

Het Vlaams scorebord van november 2015 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het
“interne markt” scorebord van de Europese Commissie van november 2015. Dat laatste is een overzicht van de
“interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 oktober 2015 en waarvoor de
integrale omzetting moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 10 november 2015.
Het Vlaams scorebord van mei 2016 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne
markt” scorebord van de Europese Commissie van mei 2016. Dat laatste is een overzicht van de “interne markt”
richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 april 2016 en waarvoor de integrale omzetting
moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 10 mei 2016.
Het Vlaams scorebord van november 2016 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het
“interne markt” scorebord van de Europese Commissie van november 2016. Dat laatste is een overzicht van de
“interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 oktober 2016 en waarvoor de
integrale omzetting moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 10 november 2016.
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8. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid was in augustus 2015 gevat door 9 inbreukdossiers. Zie bijlage 4.
4 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
5 inbreukdossiers wegens niet-correcte omzetting van richtlijnen
Overzichtstabel - stand van de procedure:
Stand
van
procedure

de 31.08
2014

30.09
2014

31.10
2014

30.11
2014

31.12
2014

31.1
2015

28.02
2015

27.03.
2015

27.04.
2015

31.05.
2015

30.06. 31.08.
2015
2015

4

4

5

6

6

5

5

5

5

5

4

5

Met redenen omklede
8
adviezen

8

6

5

3

3

3

3

3

3

2

2

Dagvaardingen

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

14

13

13

10

9

9

9

9

9

8

9

Ingebrekestellingen

Eerste veroordeling
door het Hof van
Justitie
Ingebrekestellingen
na
een
eerste
veroordeling
Dagvaardingen
na
een
eerste
veroordeling
Tweede veroordeling
door het Hof van
Justitie
Totaal
aantal
inbreukdossiers

Geert BOURGEOIS
Minister-president van de Vlaamse Regering,
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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Bijlage 1: Eén voorstel van richtlijn en vier aangenomen richtlijnen
VOORSTEL VAN RICHTLIJN
Dossier
Voorstel: COM(2015)0337
Naam:
kostenefficiënte
emissiereducties en koolstof
arme investeringen
AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier

Inhoud
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter
bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen

Inhoud

Termijn[4]

RL: (EU) 2015/1139
Naam: wijziging
overgangsperiode
tabaksproducten

Richtlijn (EU) 2015/1139 van de Commissie van 13 juli 2015 tot wijziging van Richtlijn 2012/9/EU 20-5-2016
wat de datum van omzetting en de uiterste einddatum van de overgangsperiode betreft

RL: (EU) 2015/1127
Naam: afvalstoffen

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 31-7-2016
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van
een aantal richtlijnen

RL: (EU) 2015/996
Naam: bepalingsmethoden
lawaai

Richtlijn (EU) 2015/996 van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke 31-12-2018
bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement
en de Raad

RL: (EU) 2015/1480
Naam: beoordeling van de
luchtkwaliteit

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

[4]

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
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Bijlage 2: Vlaams scorebord interne markt
Vlaams scorebord van november 2015
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2013/56/EU
Naam: Batterijen, accu’s
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

16/9/2014: aanmelding BVR bij Europese Commissie
30-06-2015
12/9/2014: publicatie BVR in het Belgisch Staatsblad
De Vlaamse overheid diende artikel 17 van de richtlijn om te zetten en vereiste een wijziging aan
VLAREMA. De omzetting is volledig voor het Vlaams Gewest. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2014) 55442.

RL: 2013/37/EU
Naam: Hergebruik
overheidsinformatie
Beleidsdomein(en): BZ
Minister(s): Homans

3/7/2015: aanmelding decreet bij de Europese Commissie
18-7-2015
30/6/2015: publicatie decreet in het Belgisch Staatsblad
Op 12 juni 2015 werd het decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het
hergebruik van overheidsinformatie en het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch
bestuurlijke gegevensverkeer bekrachtigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de invoering van
een recht op hergebruik van algemeen toegankelijke bestuursdocumenten, de toevoeging van
culturele instellingen aan het toepassingsgebied en een vergoedingsbeleid met marginale kosten
als uitgangspunt. De omzetting is volledig voor het Vlaams Gewest. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE(2015)54959.

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: 2014/103/EU
Naam:
aanpassing
vervoer
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 tot derde aanpassing aan de 30-6-2015
wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.
Voor de aspecten m.b.t. de binnenvaart is het taalkundig en legistiek advies over het besluit
verkregen. Het besluit wordt nu voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. Voor de aspecten m.b.t.
het wegvervoer wordt momenteel gewacht op het advies van de Raad van State.
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RL: 2013/39/EU
Richtlijn 2013/39/EU brengt wijzigingen aan de kaderrichtlijn Water en aan de Richtlijn prioritaire 14-9-2015
Naam: Prioritaire stoffen op het stoffen aan. Het decreet integraal waterbeleid moet worden gewijzigd, alsook een aantal besluiten
(VLAREM I en II, besluit integraal waterbeleid, …). Het Verzameldecreet voert een aantal, door de
gebied van waterbeleid
richtlijn geïnitieerde, wijzigingen aan het decreet door. De belangrijkste zijn: het opleggen van de
Beleidsdomein(en): LNE
goede chemische toestand in oppervlaktewateren voor prioritaire stoffen, het opleggen van een
Minister(s): Schauvliege
voorlopig maatregelenprogramma en een aanvullend monitoringprogramma voor de prioritaire
stoffen waarvoor de goede chemische toestand in 2027 moet bereikt worden en het aanvullen van
de inhoud van de stroomgebiedbeheersplannen voor wat betreft de gegevens met betrekking tot
de geviseerde prioritaire stoffen. Het verzameldecreet (omgeving, natuur en landbouw) werd
definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 juni 2015. Daarna werd het ingediend bij
het Vlaams Parlement, de parlementaire goedkeuring wordt verwacht in oktober 2015. De wijziging
aan het VLAREM-uitvoeringsbesluit principieel goedgekeurd op 10 juli 2015. De definitieve
goedkeuring wordt verwacht in september 2015 na het advies van de Raad van State.
RL: 2012/18/EU
Naam: Beheersing
gevaren
zware
ongevallen
met
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Derde aanpassing (technische bijlage) van bestaande wetgeving die gericht is op de uniforme 31-05-2015
toepassing van geharmoniseerde veiligheidsregels in de hele EU m.b.t. het vervoer over land van
gevaarlijke goederen om een hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het
milieu te garanderen in geval van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken,
zoals de chemische ramp die zich in het Italiaanse Seveso in juli 1976 voordeed. De richtlijn brengt
wijzigingen aan bestaande wetgeving aan. Vlaanderen is bevoegd om het gedeelte vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg om te zetten.
Voor de omzetting is een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de drie gewesten
nodig. Er werd een overeenkomst bereikt over het samenwerkingsakkoord in een
interkabinettenwerkgroep (IKW) onder leiding van de FOD Binnenlandse Zaken. Na de eerste
principiële goedkeuring op 10 oktober 2014 en advisering door de adviesraden werd het
samenwerkingsakkoord herzien. De uitgebreide Interministeriële Conferentie Leefmilieu van 4
februari 2015 heeft deze versie aangenomen. Het samenwerkingsakkoord werd door de betrokken
ministers ondertekend op 5 juni 2015 en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 20 augustus
2015. Het voorontwerp van het instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd
voorgelegd voor advies aan de Raad van State. Na verwerking van dit advies wordt het
instemmingsdecreet voorgelegd aan het Vlaams Parlement en vervolgens gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad. Het samenwerkingsakkoord treedt in werking de dag na de publicatie van de
instemmingsakte van de vier betrokken overheden.
Daarnaast zijn nog richtlijnbepalingen, die in hun volkomenheid op gewestelijk niveau moeten
omgezet worden (waar dus geen omzettingen bestaat of slechts een verwijzing is gedaan in het
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voormelde samenwerkingsakkoord). Voor deze omzettingsbepalingen wordt een beroep gedaan op
bestaande Vlaamse regelgeving.
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Vlaams scorebord van mei 2016
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

RL: 2014/107/EU
Naam:
automatische
uitwisseling
inlichtingen
belastingen
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Turtelboom

Termijn

Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31-12-2015
betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
Het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van
belastingen moet worden aangepast. Naast een wijziging in de definitie van automatische
uitwisseling, zal ook in artikel 27 een tekstuele wijziging dienen te gebeuren. Daarnaast zal een
bepaling moeten worden voorzien zoals in artikel 21, lid2, alinea 3 dat elke individuele te
rapporteren persoon in kennis wordt gesteld van een schending van de beveiliging van zijn
gegevens wanneer die schending afbreuk kan doen aan de bescherming van zijn persoonsgegevens
of persoonlijke levenssfeer.’ Het ontwerpdecreet werd op 10 juli 2015 principieel goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Het advies van de Raad van State werd aangevraagd.

RL: 2014/105/EU
Uitvoeringsrichtlijn 2014/105/EU van de Commissie van 4 december 2014 tot wijziging van de 31-12-2015
Naam:
onderzoek
en Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
minimumeisen landbouw- en Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
groentegewassen
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen
Beleidsdomein(en): LV
voor dat onderzoek. Deze richtlijn zal omgezet worden via ministerieel besluit
Minister(s): Schauvliege
RL: 2014/100/EU
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 18-11-2015
en 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een
communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart.
Voor de omzetting van deze richtlijn werd een ontwerp van ministerieel besluit opgemaakt. Dit
ministerieel besluit vervangt het ministerieel besluit van 15 juli 2011 betreffende het elektronisch
berichtenverkeer in het kader van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet.
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RL: 2014/061/EU
Naam: aanleg elektronische
communicatienetwerken
met
hoge snelheid
Beleidsdomeinen: MOW, LNE,
CJSM, BZ, DAR
Minister(s): Homans, Weyts,
Turtelboom, Gatz

Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen 1-1-2016
ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
snelheid.

RL: 2014/21/EU
Naam:
minimumeisen
prebasispootgoed aardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van 31-12-2015
minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardappelen

RL: 2014/20/EU
Naam: EU-klassen basis- en
gecertificeerd
pootgoed
aardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/20/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van EU- 31-12-2015
klassen voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
geldende eisen en aanduidingen.
De richtlijn zal worden omgezet via ministerieel besluit tot vaststelling van EU-klassen voor
prebasispootgoed, basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
geldende eisen en aanduidingen.

RL: 2013/63/EU
Naam: pootaardappelen
partijen pootaardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

De richtlijn betreft een voornamelijk gewestelijke bevoegdheid. Wellicht dienen er geen wijzigingen
te gebeuren aan het Vlaamse mediadecreet. 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. Een samenwerkingsakkoord is in voorbereiding

De richtlijn zal worden omgezet via ministerieel besluit tot vaststelling van minimumeisen voor
prebasispootgoed van aardappelen.

Uitvoeringsrichtlijn 2013/63/EU van de Commissie van 17 december 2013 tot wijziging van de 31-12-2015
en bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/56/EG van de Raad wat betreft de minimumvoorwaarden voor
pootaardappelen en partijen pootaardappelen
Deze richtlijn wordt omgezet door middel van een besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de
handel in en de keuring van pootaardappelen. Het voorontwerp van besluit werd geagendeerd op
PW ICLB op 21/05/2015.
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RL: 2013/55/EU
Naam: Beroepskwalificaties en
administratieve samenwerking
IMI
Beleidsdomein(en): OV
Minister(s): Crevits

Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging 18-1-2016
van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU)
nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne
markt („de IMI-verordening”). Er moeten wijzigingen gebeuren in de respectieve Vlaamse wetgeving
m.b.t. het lerarenberoep en het hoger onderwijs.
De eerste analyses en voorbereidende werken betreffende het lerarenberoep zijn begonnen.
Verschillende beleidsdomeinen en verschillende bestuursniveaus zijn betrokken zijn. De FOD
Economie trekt het dossier en de coördinatie tussen de verschillende betrokken
partijen.
Belangrijkste
knelpunt
momenteel
is
de
invoering
van
het
Europese waarschuwingsmechanisme bij een beroepsverbod of schorsing. De vraag stelt zich op
welk bestuurlijk niveau dit ingeschreven en opgevolgd moet worden en of de algemene
aanstellingsvoorwaarden in het onderwijs (decretaal te regelen) hieraan aangepast dienen te
worden.
De Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 dient niet te worden aangepast. De richtlijn is
immers een aanpassing van richtlijn 2005/36/EG en de Codex is hiermee al conform.

RL: 2012/29/EU
Naam: rechten, ondersteuning
en bescherming slachtoffers
strafbare feiten
Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen

Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling 16-11-2015
van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van
strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ.
De richtlijn heeft tot doel om ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten passende
informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan de strafprocedure kunnen deelnemen. De
lidstaten zorgen ervoor dat slachtoffers op een respectvolle, tactvolle, geïndividualiseerde,
professionele en niet-discriminerende manier worden erkend en bejegend. Wanneer het slachtoffer
een kind is, dient een kindvriendelijke aanpak te worden verzekerd, waarin voldoende rekening
wordt gehouden met de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, de meningen, behoeften en zorgen van
het kind. De richtlijn raakt aan justitie, politionele zaken en personenbijstand en legt
rapportageverplichtingen op. De federale overheid en de deelstaten zijn in overleg getreden.
Vlaanderen is deels bevoegd. Een coördinatievergadering tussen alle betrokken actoren vond plaats
in mei 2015. De artikelen die betrekking hebben op Vlaamse bevoegdheden zijn de artikelen art. 3
(Recht te begrijpen en te worden begrepen), art. 8 (Recht op toegang tot
slachtofferhulporganisaties), 9 (Ondersteuning door slachtofferhulporganisaties), art. 25 (Opleiding
van praktijkbeoefenaars) en art. 26 (Samenwerking en coördinatie van de diensten). Er wordt
nagekeken of en in welke mate de bepalingen van de richtlijn reeds werden geïmplementeerd in
25

Vlaanderen.
Vlaams scorebord van november 2016
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/1127
Naam: afvalstoffen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2008/98/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen

31-7-2016

RL: 2014/101/EU
Naam: waterbeleid
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het 20-5-2016
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen
betreffende het waterbeleid

RL: 2014/99/EU
Naam:
benzinedampterugwinning
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn 2014/99/EU van de Commissie van 21 oktober 2014 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de 12-5-2016
technische vooruitgang, van richtlijn 2009/126/EG inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het
bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations

RL: 2014/80/EU
Naam: bescherming grondwater
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen
verontreiniging en achteruitgang van de toestand

RL: 2014/67/EU
Naam:
terbeschikkingstelling
werknemers
Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van 18-6-2016
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking
via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”)

11-7-2016
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RL: 2014/54/EU
Naam:
Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende maatregelen om 21-5-2016
de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende
rechten te vergemakkelijken

RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en): OV
Minister(s): Crevits

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.

30-9-2016

De Vlaamse wetgeving is al in orde. Dit dient te worden aangemeld.
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Bijlage 3: Overige Vlaamse omzettingsdossiers
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken
RL: 2013/33/EU
Naam:
Opvang
verzoekers
internationale bescherming
Beleidsdomein(en): OV, WSE
Minister(s): Crevits, Muyters

Termijn

23 juni 2015: aanmelding bij Europese Commissie van arbeidscomponent regelgeving
20-07-2015
19/5/2015: aanmelding bij Commissie van onderwijscomponent regelgeving
De Vlaamse overheid is bevoegd voor artikelen 14 (recht op onderwijs) en 16 (beroepsopleiding). De
bepalingen in de Vlaamse regelgeving zijn reeds conform dit artikel en dient dus niet te worden
gewijzigd. De onderwijscomponenten werden op 19 mei 2015 aan de Europese Commissie
genotificeerd: MNE(2015)53751 en MNE(2015)53752. De arbeidscomponenten werden op 23 juni 2015
genotificeerd: MNE(2015)54649. Hiermee is de omzetting voor Vlaanderen volledig.
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Bijlage 4: Vlaamse inbreukdossiers
Vier inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Laatste stand van zaken
Nr.: 2014/0304
Naam: Energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): LNE
RL: 2012/27

Fase 2: IGS (24/07/2014)
1/4/2015: beslissing Overlegcomité om omzetting Art. 6 opnieuw te bekijken via interfederale werkgroep.
24/11/2014: Antwoord op IGS verzonden
25/9/2014: volledige omzetting door Vlaanderen
De Vlaamse overheid dient verschillende artikelen uit deze richtlijn om te zetten:
Artikel 4 stelt dat lidstaten tegen 30 april 2014 een eerste versie moeten bepalen van een langetermijnstrategie
om het gebouwenpark grondig te renoveren. Stakeholdersoverleg over de langetermijn-renovatiestrategie van
het gebouwenpark werd gevoerd op 11 juni 2013 en gevolgd door een informatiesessie op 23 september 2013. De
langetermijnstrategie werd op 5 mei 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 52663).
Artikel 5 legt aan de lidstaten een renovatieverplichting voor overheidsgebouwen op. De Vlaamse Regering heeft
een nota, in verband met toepassingsgebied en aanmelding van alternatieve benadering, goedgekeurd op 13
december 2013. Dit werd bij de Europese Commissie aangemeld op 13 januari 2014 (MNE (2014) 50213).
Artikel 7 verplicht lidstaten tot een efficiëntieverbetering van 1,5% per jaar tussen 2014 en 2020, en vertaalt dit in
een cumulatief doel voor energiebesparingen. Er werd een mededeling aan de Vlaamse Regering voorbereid in
verband met aanmelding alternatieve benadering. De Vlaamse Regering nam op 22 november 2013 akte van de
mededeling. Aanmelding bij de Europese Commissie is gebeurd op 10 december 2013 (MNE (2013) 59604);
Voor de omzetting van artikel 8 in verband met energieaudits en energiebeheerssystemen, werd een tekst
opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein 2013). Het besluit werd op 24 september 2014
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 25 september 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE
(2014) 55590).
Artikel 14 legt verplichtingen op voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling, warmtenetten en benutting
van restwarmte. Voor de omzetting van dit artikel werd een tekst in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein
2013). Het besluit werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 september 2014
aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 55590). Op ENOVER-plenair van 24 oktober 2013 werd de
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beslissing genomen om geen uitzonderingen aan te vragen. Deze beslissing werd op 27 januari 2014 meegedeeld
aan de Europese Commissie (MNE (2014) 50639).
Voor de verplichtingen over energiemeters (artikel 9) en de energietransformatie, -transmissie en -distributie
(artikel 15), wordt een decreet opgesteld. Dit decreet werd op 28 maart 2014 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 2 april 2014 aan de Europese Commissie genotificeerd (MNE (2014) 52213).
Voor de overige artikelen en leden van artikelen waarvoor Vlaanderen bevoegd is werd begin juni een hele reeks
reeds bestaande regelgeving aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 53256, MNE (2014) 53267, MNE
(2014) 53131, MNE (2014) 53133, MNE (2014) 53138, MNE (2014) 53139, MNE (2014) 53140, MNE (2014) 53141, MNE (2014)
53142, MNE (2014) 53143, MNE (2014) 53144, MNE (2014) 53146, MNE (2014) 53147, MNE (2014) 53148, MNE (2014) 53149,
MNE (2014) 53154, MNE (2014) 53155, MNE (2014) 53156, MNE (2014) 53157, MNE (2014) 53158, MNE (2014) 53159, MNE
(2014) 53160, MNE (2014) 53161, MNE (2014) 53162, MNE (2014) 53164, MNE (2014) 53165, MNE (2014) 53166, MNE (2014)
53167, MNE (2014) 53168, MNE (2014) 53169, MNE (2014) 53170, MNE (2014) 53171, MNE (2014) 53172, MNE (2014) 53173,
MNE (2014) 53174, MNE (2014) 53175, MNE (2014) 53176, MNE (2014) 53177, MNE (2014) 53178, MNE (2014) 53179, MNE
(2014) 53180, MNE (2014) 53182, MNE (2014) 53183, MNE (2014) 53184, MNE (2014) 53185, MNE (2014) 53187, MNE (2014)
53189, MNE (2014) 53192, MNE (2014) 53193, MNE (2014) 53230, MNE (2014) 53367, MNE (2014) 53369, MNE (2014) 53371,
MNE (2014) 53374, MNE (2014) 53375.
De bevestigende verklaring van volledigheid van omzetting dateert van 24 november 2014 (met name in de brief
op het antwoord op de ingebrekestelling, waaraan ook een omzettingstabel werd gehecht). De aanvullende
modaliteiten voor de kostenbatenanalyses (artikel 14) worden geacht te behoren tot de uitvoeringsfase en niet
tot de primaire wetgevende omzetting. Derhalve is eigenlijk sinds 25/9/2015 (datum van notificatie van laatste
besluit van de Vlaamse regering) voldaan aan de notificatieplicht bepaald in artikel 28 van de Richtlijn.
Over de omzetting van artikel 6 (overheidsopdrachten) verschillen de interpretaties op verschillende Belgische
bevoegdheidsniveaus. De Vlaamse regering is van oordeel dat in de huidige stand van rechtspraak en rechtsleer
de op gebied van algemene regels inzake overheidsopdrachten de omzetting van de bepalingen niet zomaar
door Vlaanderen kan gebeuren. De aangenomen wetswijziging in dat verband moet daarom geamendeerd
worden ten einde deze bepalingen op alle aanbestedende overheden te laten slaan. Vlaanderen verschilt van
mening met de federale overheid over de reikwijdte en toepassing van artikel 6. Volgens de federale overheid
volstaat het dat de Gewesten en Gemeenschappen een circulaire rondsturen om de in de federale wetgeving
vastgelegde regels aangaande overheidsopdrachten van toepassing te maken. De Vlaamse Regering is echter de
mening toegedaan dat het onwettig is om via omzendbrief reglementaire bepalingen uit te vaardigen (cf.
rechtspraak van de Raad van State). De Bijzondere Wet over de Hervorming der Instellingen wijst het vaststellen
van algemene regels inzake overheidsopdrachten ook aan de federale overheid aan.
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Nr.: 2015/0245
Naam: Beheersing
gevaren
zware
ongevallen
met
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Fase 2: IGS (22/07/2015)
22/09/2015: deadline voor antwoord op IGS
Derde aanpassing (technische bijlage) van bestaande wetgeving die gericht is op de uniforme toepassing van
geharmoniseerde veiligheidsregels in de hele EU m.b.t. het vervoer over land van gevaarlijke goederen om een
hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu te garanderen in geval van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals de chemische ramp die zich in het Italiaanse Seveso
in juli 1976 voordeed. De richtlijn brengt wijzigingen aan bestaande wetgeving aan. Vlaanderen is bevoegd om
het gedeelte vervoer van gevaarlijke goederen over de weg om te zetten.
Voor de omzetting is een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de drie gewesten nodig. Er
werd een overeenkomst bereikt over het samenwerkingsakkoord in een interkabinettenwerkgroep (IKW) onder
leiding van de FOD Binnenlandse Zaken. Na de eerste principiële goedkeuring op 10 oktober 2014 en advisering
door de adviesraden werd het samenwerkingsakkoord herzien. De uitgebreide Interministeriële Conferentie
Leefmilieu van 4 februari 2015 heeft deze versie aangenomen. Het samenwerkingsakkoord werd door de
betrokken ministers ondertekend op 5 juni 2015 en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 20 augustus
2015. Het voorontwerpen van de instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord van 5 juni 2015 werd
voorgelegd voor advies aan de Raad van State. Na verwerking van dit advies wordt het instemmingsdecreet
voorgelegd aan het Vlaams Parlement en vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het
samenwerkingsakkoord treedt in werking de dag na de publicatie van de instemmingsakte van de vier
betrokken overheden.
Daarnaast zijn nog richtlijnbepalingen, die in hun volkomenheid op gewestelijk niveau moeten omgezet
worden (waar dus geen omzettingen bestaat of slechts een verwijzing is gedaan in het voormelde
samenwerkingsakkoord). Voor deze omzettingsbepalingen wordt een beroep gedaan op bestaande Vlaamse
regelgeving.

Nr.: 2015/0249
Naam:
aanpassing
vervoer
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Fase 2: IGS (22/07/2015)
22/09/2015: deadline voor antwoord op IGS
Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 tot derde aanpassing aan de wetenschappelijke
en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.
Voor de aspecten m.b.t. de binnenvaart is het taalkundig en legistiek advies over het besluit verkregen. Het
besluit wordt nu voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. Voor de aspecten m.b.t. het wegvervoer wordt
momenteel gewacht op het advies van de Raad van State.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier
Nr.: 2014/0230
Naam:
aanvraagprocedure
gecombineerde
vergunning
onderdanen derde landen
Beleidsdomein(en): WSE
RL: 2011/98

Laatste stand van zaken
Fase 3: MROA (30/4/2015)
08/07/2015: verlenging van de antwoordtermijn voor MROA geweigerd
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 naar de Europese Commissie verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest. Vlaanderen zal een decreet inzake de tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten opmaken. Daarnaast dient er een samenwerkingsakkoord gesloten te worden tussen de
verschillende Belgische overheden.
De gewesten en de federale regering bereiden een gezamenlijk antwoord op de MROA voor. Een verlenging van
de antwoordtermijn werd aangevraagd, maar dit werd door de Europese Commissie afgewezen.
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Vijf inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2015/2012
Naam:
gelijke
behandeling
man/vrouw arbeid en beroep
Beleidsdomein(en): KB
RL: 2006/54/EG

Fase 2: IGS (29/4/2015)
31/8/2015: antwoord op MROA aan de Europese Commissie verzonden
11/6/2015: instemming Commissie met verlenging van antwoordtermijn
29/4/2015: beslissing Commissie tot ingebrekestelling
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116).
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de MROA werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus
2015 (INF(2015)110741, INF(2015)110742).
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Nr.: 2014/2189
Naam:
Gemeenschappelijke
regels interne markt voor
elektriciteit en aardgas
Beleidsdomein(en): LNE
RL: 2009/72/EG, 2009/73/EG

Fase 2: IGS (16/10/2014)
18/02/2015: antwoord op IGS verzonden
De Europese Commissie heeft beslist om een procedure van ingebrekestelling te openen t.a.v. België. Ze is van
oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de ontvlechting van
transmissiesystemen, de onafhankelijkheid en 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 Vlaams Gewest. Er werd na overleg in schoot van de intra-federale overleggroep over energie
(ENOVER) gezamenlijk geantwoord. Het voorontwerp van decreet op gebied van distributietarieven, dat
noodzakelijk is na overdracht van de bevoegdheid, zullen enkele punten die terecht bezwarend zijn, opnemen
om een richtlijnconforme omzetting te waarborgen. Op een ander punt zullen het energiedecreet en het
energiebesluit aangepast moeten worden. Wat het punt van de juridische kracht van het consumentenakkoord
betreft wordt gerekend op wetgevende actie door de federale overheid. Het voorontwerp van decreet met
diverse bepalingen rond energie werd op 17 juli 2015 definitief goedgekeurd en aan het Vlaams Parlement
overgemaakt.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2013/2013
Naam: Bescherming varkens
Beleidsdomein(en): LNE
RL: 2008/128

Fase 3: MROA (27/01/2014)
4/11/2014: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
4/08/2014: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest.
De Europese Commissie stelt dat België niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikelen 3 en 4
van richtlijn 2008/128 EG. Deze artikelen leggen verplichtingen op met betrekking tot de huisvesting van zeugen
en gelten. Op 13 augustus 2015 waren er in Vlaanderen nog drie bedrijven niet in orde; deze bedrijven worden
van nabij opgevolgd.

35

FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184
Naam: Luchtkwaliteit/ schonere
lucht
Beleidsdomein(en): LNE
RL: 2008/50

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)
Verzoekschrift nog niet ontvangen
21/04/2014: antwoord op bijkomende MROA naar de Commissie verzonden
20/02/2013: gecoördineerd antwoord van de drie gewesten op aanvullend IGS
28/10/2010: antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden. Het Vlaamse Gewest vroeg daarin de
klassering van dit dossier.
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 de Europese
Commissie. De data over de luchtkwaliteit die bij de Europese Commissie bekend zijn, hebben betrekking op het
jaar 2013. In het jaar 2013 waren in Vlaanderen nog slechts drie meetpunten in overschrijding zijnde Roeselare
(industriezone), Borgerhout straatkant en Evergem (Gentse kanaalzone). In 2014 was er geen enkel meetpunt in
Vlaanderen in overschrijding. Deze gegevens moeten officieel pas tegen september 2015 worden ingediend bij de
Europese Commissie. De dagvaarding van de Commissie is nog niet uitgestuurd. Het is afwachten met welke
gegevens de Commissie rekening zal houden in haar in te dienen verzoekschrift.
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FASE 5: EERSTE VEROORDELING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2007/4560
Naam: Oneerlijke
handelspraktijken
ondernemingen jegens
consumenten
Beleidsdomein(en): EWI
RL: 2005/29

Fase 5: Eerste veroordeling
10/07/2014: Uitspraak
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest.
Op 10 juli 2014 werd België voor de eerste maal veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. Het Hof stelt dat
België door artikel 4, lid 3, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005, en artikel 5, lid 1, van het koninklijk
besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten te
handhaven de krachtens de artikelen 2, sub b en d, 3 en 4 van richtlijn 2005/29 op het rustende verplichtingen
niet nagekomen.
Op 13 februari 2015 keurde de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet principieel goed. Dit decreet zal
wijzigingen aanbrengen aan de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2005/29/EG.
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