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) - september 2015
Deze mededeling aan de Vlaamse Regering biedt een overzicht van voor Vlaanderen relevante
ontwikkelingen in de EU tijdens de maand september 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
2-3 september
4-5 september

7 september

11-12 september
14 september
14 september
14-15 september
18 september
22 september
22-23 september
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
Justitie en Binnenlandse Zaken
Informele Raad Landbouw
Raad Leefmilieu
Justitie en Binnenlandse Zaken
Informele Raad Energie
Informele bijeenkomst van de
staatshoofden en
regeringsleiders
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
Federaal

Vlaams / Waals
Gewest (roterend)
Federaal
Waals Gewest
-

Waals Gewest
Federaal
Federaal
Federaal

Federaal

-

Duitstalige
Gemeenschap
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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:
− Informele Raad van ministers van Buitenlandse Zaken van 4-5 september
− Raad Algemene Zaken van 14 september
− Buitengewone Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 14 september
− Buitengewone Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 22 september
− Informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van 23 september
De vluchtelingencrisis stond de afgelopen bovenaan op de politieke agenda van de EU-instellingen
en de lidstaten. De ministers van Buitenlandse Zaken bespraken de externe aspecten van de crisis
op hun informele bijeenkomst van 4-5 september (cf. infra). De Commissie legde op 9 september een
pakket maatregelen op tafel dat het voorwerp uitmaakte van twee buitengewone bijeenkomsten
van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (14 en 22 september) en van een informele bijeenkomst
van de staatshoofden en regeringsleiders op 23 september (cf. infra)
2.1

Informele Raad van ministers van Buitenlandse Zaken van 4-5 september

Op de agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken ("Gymnich") van 4 en 5 september 2015
stonden het vredesproces in het Midden-Oosten (MOVP), het Oostelijk Partnerschap en de
vluchtelingencrisis.
Hoge Vertegenwoordiger Mogherini en EU Speciaal Vertegenwoordiger, Fernando Gentilini, hebben
de afgelopen weken veel werk hadden verzet om de mogelijkheden rond het MOVP te verkennen,
inclusief een sterkere rol voor de EU. Er wordt in de eerste plaats gewerkt aan het stimuleren van
een klimaat waarin hervatting van onderhandelingen tussen beide partijen kans van slagen heeft.
Verder zijn er gesprekken over de internationalisering van het raamwerk van de onderhandelingen
en het idee een ‘International Support Group’ op te richten als instrument om een vredesproces te
ondersteunen.
Tijdens de bespreking over het Oostelijk Partnerschap, spitste de discussie zich toe op de situatie in
Oekraïne. Een groot aantal ministers was somber over de naleving van de Minsk afspraken. Zij
verwezen daarbij naar de veelvuldige schendingen van het staakt-het-vuren. Er waren enkele
positieve ontwikkelingen zichtbaar in de trilaterale contactgroep, zoals het uitwisselen van
informatie over gevangenen of vervoer van kolen van Oost naar West-Oekraïne. De regionale
verkiezingen in de Donbass regio in oktober worden op dit moment gezien als de meest heikele
kwestie.
De ministers spraken uitgebreid over de vluchtelingencrisis, deels in aanwezigheid van de kandidaat
lidstaten van de EU (Turkije, Macedonië, Albanië, Montenegro en Servië).
Hoge Vertegenwoordiger Mogherini gaf aan dat migratie bovenaan de internationale agenda staat
en dat Europa te maken heeft met een ongeëvenaard aantal vluchtelingen. Mogherini benadrukte
dat onderscheidt gemaakt diende te worden tussen vluchtelingen – waarvan de EU de juridische en
morele verplichting heeft bescherming te bieden – en economische migranten. De Hoge
Vertegenwoordiger stelde dat er moet gewerkt worden aan meerdere zaken. Er is o.m. nood aan
meer steun aan Turkije, Libanon en Jordanië voor de opvang van vluchtelingen, aanpak van het
conflict in Syrië, aan betere afspraken met derde landen over terugkeer van afgewezen asielzoekers
en aan maatregelen om mensensmokkel tegen te gaan.
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Alle ministers onderschreven de zwaarte van de uitdaging. Solidariteit en verantwoordelijkheid zijn
de sleutelbegrippen. Ze onderschreven in grote lijnen de voorstellen van de Hoge
Vertegenwoordiger. Een aantal landen noemde het belang van verplichte afspraken over
herverdeling van vluchtelingen over Europa. Een aantal andere landen toonde zich voorstander van
vrijwillige afspraken.
De ministers uit de kandidaat-lidstaten noemden de grote migratieproblematiek waar zij mee
kampen. Zo huisvest Turkije ruim 2 miljoen vluchtelingen. Zowel Macedonië als Servië heeft als
transitland te maken met grote aantallen migranten die richting de EU willen reizen. Allen
benadrukten de noodzaak van verdere samenwerking, waaronder op het gebied van
grensbewaking, de aanpak van mensensmokkel en de opvang van vluchtelingen. Ook werd met de
kandidaat-lidstaten gesproken over de mogelijkheid om deze landen als 'veilig' te verklaren zodat
asielverzoeken uit die landen sneller verwerkt kunnen worden en kandidaat asielzoekers sneller
naar hun land van oorsprong kunnen terugkeren.
2.2

Raad Algemene Zaken van 14 september

De Raad kwam op 14 september in de voormiddag bijeen te Brussel. België werd vertegenwoordigd
door minister Reynders. De agenda stond quasi volledig in het teken van de vluchtelingencrisis.
Formeel stonden ook het Rapport van de Vijf Voorzitters over de Economische en Monetaire Unie
op de agenda, evenals het Brits EU-referendum, maar beide onderwerpen werden uiteindelijk niet
besproken.
Vicevoorzitter van de Commissie Timmermans gaf tekst en uitleg bij de visie en plannen van de
Commissie. Hij lichtte een aantal krachtlijnen toe, waaronder de hotspotbenadering, een permanent
herplaatsingsmechanisme, een gezamenlijke lijst met veilige landen, de aanpak van de
grondoorzaken en het terugkeerbeleid. De tussenkomsten van de ministers waren een voorafname
van het uitgebreidere debat op de buitengewone Raad Justitie en Binnenlandse Zaken die in de
namiddag plaatsvond. Minister Reynders onderstreepte namens België de noodzaak van een
gezamenlijk Europees optreden. De minister sprak zijn steun uit voor de Schengenzone, een
versterking van de buitengrenzen en een herplaatsingsmechanisme.
2.3

Buitengewone Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 14 september

De buitengewone Raad Justitie en Binnenlandse Zaken kwam op 14 september in de namiddag
bijeen te Brussel. België werd vertegenwoordigd door minister Francken. De agenda stond volledig
in het teken van de vluchtelingencrisis. Inzet van deze vergadering was het formuleren van een
politiek akkoord over de verdere stappen in de aanpak van deze crisis.
De ministers keurden zonder debat formeel de tijdelijke en uitzonderlijke herplaatsing goed van
40.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland. De ministers hadden hierover eerder in juli een
politiek akkoord bereikt. In een eerste fase gaat het om de herplaatsing van 32.256 personen,
waarvan 1.364 naar België. Uiterlijk in december 2015 dient het cijfer geactualiseerd te worden om
het totaal aantal personen van 40 000 te bereiken.
Uitgangspunt voor het ministerieel debat was het breed pakket voorstellen voor de aanpak van de
vluchtelingencrisis die de Commissie op 9 september op tafel had gelegd. Dit pakket bevatte onder
meer de volgende concrete voorstellen:
− herplaatsing met spoed van 120.000 vluchtelingen uit Griekenland, Hongarije en Italië in
andere EU-landen op basis van een verdeelsleutel (wat voor België zou neerkomen op 4.564
personen);
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−
−
−
−
−

−

een permanent EU-herplaatsingsmechanisme voor alle EU-landen om hulp te bieden aan EUlanden die te kampen hebben met een crisissituatie en extreem hoge druk op hun
asielstelsel door een onevenredig grote instroom van mensen van buiten de EU;
een gemeenschappelijke Europese lijst van veilige landen van herkomst, met onder andere
Albanië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kosovo,
Montenegro, Servië en Turkije;
een doeltreffender terugkeerbeleid;
een mededeling over regels betreffende overheidsopdrachten voor opvangsystemen van
asielzoekers;
de aanpak van de externe dimensie van de crisis, met onder andere steun aan diplomatieke
initiatieven en het vinden van politieke oplossingen voor de conflicten in Syrië, Irak en Libië,
financiële steun aan Jordanië, Libanon en Turkije voor de opvang van vluchtelingen en de
strijd tegen de georganiseerde mensensmokkel via de EU operatie op zee (EUNAVFOR MED);
een noodtrustfonds voor stabiliteit en de aanpak van de diepere oorzaken van de illegale
migratie in Afrika met een startbudget van 1,8 miljard euro uit de EU-begroting.

De meeste voorstellen van de Commissie konden rekenen op brede politieke steun van de lidstaten.
Zoals verwacht was er echter een groot meningsverschil over het voorstel van de Commissie om
120.000 vluchtelingen uit Italië, Griekenland en Hongarije te herplaatsen. Het voorstel werd door
een ruime meerderheid van de lidstaten, waaronder België, gesteund, maar unanimiteit bleek
onhaalbaar. Hongarije verzette zich tegen deelname. Roemenië, Tsjechië en Slowakije bleken enkel
bereid tot deelname op vrijwillige basis en Letland ging niet akkoord wegens interne verdeeldheid.
2.4

Buitengewone Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 22 september

Op 22 september bereikte de buitengewone Raad Justitie en Binnenlandse Zaken een akkoord over
om in een eerste fase zo spoedig mogelijk in 66.000 vluchtelingen te herplaatsen naar de overige
lidstaten van de EU. De vluchtelingen zijn afkomstig uit Griekenland (50.400) en Italië (15.600). België
zal 1.869 vluchtelingen ontvangen uit Griekenland en 579 uit Italië.
Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie voorzag naast herplaatsing van vluchtelingen uit
Griekenland en Italië ook in herplaatsing van 54.000 vluchtelingen uit Hongarije. Hongarije weigerde
echter deel te nemen. De ministers kwamen daarna overeen om 54.000 vluchtelingen extra toe te
kennen aan Griekenland en Italië. Deze vluchtelingen zullen pas in een tweede fase, één jaar na de
opstart van het herplaatsingsmechanisme, worden herplaatst. In principe worden de vluchtelingen
herplaatst vanuit Italië en Griekenland, maar de Raad kan op voorstel van de Commissie besluiten
om vluchtelingen uit andere lidstaten dan Griekenland en Italië te herplaatsen als mocht blijken dat
Italië en Griekenland er niet in slagen om de 66.000 personen uit de eerste fase te herplaatsen of als
een of meer andere lidstaten te maken hebben met een plotse toestroom van vluchtelingen.
Het akkoord over het herplaatsingsmechanisme werd goedgekeurd na stemming met een
gekwalificeerde meerderheid, waarbij Hongarije, Roemenië, Slowakije en Tsjechië tegen stemden en
Finland zich onthield.
2.5

Informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van 23 september

De staatshoofden en regeringsleiders kwamen op 23 september te Brussel samen voor een
informele bijeenkomst over de vluchtelingencrisis.
De staatshoofden en regeringsleiders namen een verklaring aan waarin ze onder meer oproepen om
de bestaande regels betreffende asiel en migratie, waaronder de Dublin-verordening en het
Schengenacquis, te handhaven en ten uitvoer te leggen. De staatshoofden en regeringsleiders doen
5

een oproep aan de EU-instellingen de regeringen om met spoed de door de Commissie voorgestelde
prioritaire acties op te zetten en vóór de Europese Raad van oktober te beschikken over
operationele besluiten over de meest dringende kwesties, in overeenstemming met een aantal
richtsnoeren, waaronder:
− de dringende noden van de vluchtelingen in de regio lenigen door de Hoge Commissaris van
de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, het Wereldvoedselprogramma en andere
agentschappen een bijkomende steun van minstens 1 miljard euro te verstrekken;
− Libanon, Jordanië, Turkije en andere landen bijstaan bij de aanpak van de Syrische
vluchtelingencrisis, onder meer door middel van een wezenlijke verhoging van het
Regionaal Trustfonds van de Europese Unie in respons op de Syrische crisis ("het Madadfonds");
− de dialoog met Turkije op alle niveaus intensiveren, onder meer bij het aangekondigde
bezoek van de Turkse president (5 oktober);
− de landen van de Westelijke Balkan bij te staan bij het verwerken van de migratiestromen,
onder meer door pretoetredingsinstrumenten, en het zorgen voor een snelle en gedegen
voorbereiding van de conferentie over de Westelijke Balkan-route (8 oktober);
− de financiering uit het Europees noodtrustfonds voor stabiliteit en het aanpakken van de
diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika verhogen door extra
bijdragen van de lidstaten, en zorgen voor een optimale voorbereiding van de top van
Valletta (11‑12 november), om de grootst mogelijke vooruitgang te boeken;
− de dramatische situatie aan onze buitengrenzen aanpakken en de controles aan die grenzen
intensiveren, onder meer door te voorzien in extra middelen voor Frontex, EASO en Europol,
en met personeel en uitrusting van de lidstaten;
− tegemoetkomen aan de verzoeken van lidstaten in de voorste linie om bijstand van de
instellingen, de agentschappen en andere lidstaten ten behoeve van het identificeren,
registreren en nemen van vingerafdrukken van migranten (hotspots) en tegelijkertijd zorgen
voor herplaatsing en terugkeer, uiterlijk november 2015;
− de financiering uit het noodfonds voor asiel, integratie en migratie en het Fonds voor
interne veiligheid (grenzen), verhogen.
De staatshoofden en regeringsleiders roepen, wat Syrië betreft, op tot een nieuwe internationale
inspanning onder VN-leiding om een einde te maken aan de oorlog en verklaren dat de EU
vastbesloten is haar deel te doen. Hetzelfde geldt ook voor wat betreft de vorming van een regering
van nationale eenheid in Libië.
2.5

Aspecten van het extern beleid van de EU

Oekraïne/ Rusland
De spanningen tussen Rusland en de EU blijven hoog, o.a. omdat Moskou de Russische
gasleveringen als politiek wapen inzet om Oekraïne onder druk te zetten. Op 25 september 2015
bereikten Oekraïne en Rusland via bemiddeling van de EU een akkoord dat de winterperiode zal
dekken. Als onderdeel van het akkoord verbond Oekraïne er zich toe om de transit van Russische
gasleveringen aan de EU te garanderen. De helft van de Russische gasleveringen aan de EU lopen
over Oekraïens grondgebied. De gasleveringen aan de EU zijn van aanzienlijk belang voor Rusland,
aangezien het land sterk afhankelijk blijft van gasleveringen voor de invoer van buitenlandse
deviezen.
EU-Zuid-Korea top
Op 15 september vond te Seoul de achtste EU-Zuid-Korea top plaats. De EU werd vertegenwoordigd
door Donald Tusk, Voorzitter van de Europese Raad, en Cecilia Malmström, Commissaris van
handelsbeleid. In 2010 sloten beide partijen een strategisch partnerschapsakkoord. Tijdens de top
bespraken ze zowel de bilaterale relaties tussen de EU en Zuid-Korea als regionale samenwerking
binnen Oost-Azië. De top bood eveneens de gelegenheid om vooruit te blikken naar de VN-top over
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de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling (New York, 25-27 september 2015), de mondiale
klimaatconferentie van Parijs (december 2015) en om de internationale strijd tegen terrorisme en
piraterij, m.n. in de hoorn van Afrika, te bespreken.
EU-Cuba
Op 9 en 10 september 2015 vond te Havana de vijfde onderhandelingsronde plaats over een
toekomstig akkoord over politieke dialoog en samenwerking, die de EU-relaties met Cuba moet
normaliseren.
2030 agenda voor duurzame ontwikkeling
Op 27 september heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York de nieuwe
2030-Agenda voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen. Met 17 hoofddoelen en 169 subdoelen moet
dit kader een antwoord bieden op de ecologische, sociale en economische uitdagingen van deze
tijd. De nieuwe agenda is universeel, en omvat zowel doelen voor het binnenlands en het
buitenlands beleid. De duurzame ontwikkelingsdoelen (kortweg SDG’s) gaan onder andere over het
bestrijden van ongelijkheid, duurzame landbouw- en voedingssystemen, duurzame productie en
consumptie. De Europese Commissie was vertegenwoordigd door Eerste Vicevoorzitter
Timmermans, Hoge Vertegenwoordiger Mogherini en Commissaris voor Ontwikkeling Mimica.
Handel
De Europese Commissie heeft een voorstel op tafel gelegd over een nieuw stelsel van
investeringsrechtbanken voor TTIP en andere handels- en investeringsonderhandelingen van de EU.
De Europese Commissie stapt af van het systeem van private arbitragetribunalen en stelt een
rechtbanksysteem voor met aangeduide rechters. Derhalve kan er niet meer van ISDS (Investor-State
Dispute Settlement) gesproken worden, maar van ICS (Investment Court System). De belangrijkste
elementen uit het nieuwe voorstel hebben betrekking op a) het regelgevingsrecht van de lidstaten,
b) transparantie, c) het aanstellen van rechters (inclusief het opzetten van arbitragetribunalen), d)
de relatie met nationale hoven en rechtbanken, en e) de grootste vernieuwing - het opzetten van
een tribunaal en een beroepsorgaan.
Zelfs nu de TPA (Trade Promotion Authority) door het Amerikaans Congres aan de Amerikaanse
President verleend is, gaan de TTIP onderhandelingen nog steeds traag. Het blijft uitkijken naar een
akkoord in de TPP-onderhandelingen (Trans-Pacific Partnership).
Tijdens de tiende Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in december zal
Liberia officieel erkend worden als nieuw lid. Aangezien Liberia een ontwikkelingsland is, geniet het
een speciale en gedifferentieerde behandeling. De Europese Commissie vraagt een mandaat om de
toetreding goed te keuren.
De onderhandelingen met Vietnam zijn afgerond. Niet alle teksten zijn al beschikbaar maar het
rapport van de Europese Commissie is overwegend positief. In een van de moeilijkste luiken in het
dossier - de oorsprongsregels - zijn de knelpunten (de dubbele transformatie en de cumul) in het
voordeel van de EU. Ook zijn er goede resultaten te melden in het luik van de sectoren.
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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:
− Raad Landbouw en Visserij van 7 september
− Informele Raad Economische en financiële zaken van 11 en 12 september
− Informele Raad Landbouw van 15 september
− Raad Leefmilieu van 18 september
3.1

Raad Landbouw en Visserij van 7 september

Deze vergadering vond plaats op 7 september 2015 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
federaal minister Willy Borsus en de gewestelijke ministers Joke Schauvliege en René Collin.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Evolutie van de markten
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Omwille van de problemen in de landbouw, vooral in de zuivel- en varkenssector, werd
op 7 september een extra EU-Raad Landbouw bijeen geroepen. Op tafel lag een pakket
steunmaatregelen ter waarde van 500 miljoen euro voor om de problemen op korte en
lange termijn aan te pakken. Dit pakket bevatte volgende doelstellingen en maatregelen:
Aanpakken van de cash flowproblemen
− Het grootste deel van het pakket zal onder de vorm van enveloppes aan de
lidstaten toekomen om de zuivelsector te steunen.
− Lidstaten zullen tot 70% voorschotten kunnen betalen op de directe steun
voor landbouwers en tot 85% voor de plattelandsmaatregelen.
Stabiliseren van de markten:
− Er komt een verbeterd systeem voor private opslag voor zuivel en een nieuw
systeem voor private opslag voor varkensvlees.
− De Europese Commissie zal extra middelen voorzien voor de promotie van
zuivel en varkensvlees.
− De werking van het Prijzenobservatorium voor de zuivel zal verbeterd
worden.
− De Commissie zal meer inzetten op een verbeterde toegang tot de markten
van derde landen.
Verbetering van de ketenwerking:
− Een nog op te richten high level group zal zich buigen over de verbetering
van de plaats van producenten in de keten.
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Lenigen van maatschappelijke behoeften:
− De Commissie wil een bijdrage doen aan het lenigen van de nutritionele
behoeften van kwetsbare groepen, voornamelijk in het kader van de
vluchtelingencrisis.
− De programma’s voor schoolfruit en -melk zullen verbeterd worden.
Een paar elementen uit het pakket werd goed onthaald, zoals het wegwerken van sanitaire
beperkingen op uitvoer, de inzet op promotie en export en de verbetering van de
ketenwerking. Veel delegaties hadden vragen bij de beperkte omvang van het programma,
de implementatie van de maatregelen en de verdeling en de oorsprong van de middelen.
Veel lidstaten, waaronder België hielden een pleidooi voor tijdelijke verhoging van de
interventieprijzen voor melk, maar landen als Duitsland en het VK verzetten zich hiertegen.
Verder vond België, samen met o.a. Nederland en Duitsland dat de nationale enveloppe ook
zou moeten kunnen gebruikt worden voor de varkenssector. België van oordeel dat het
pakket maatregelen onvoldoende was, zeker wat betreft de varkenssector. Ook de
onduidelijkheid over de budgetverdeling en oorsprong van de middelen haalde België aan.
De mogelijkheid tot hogere voorschotten werd verwelkomd, maar kan enkel uitvoerbaar zijn
als de controles niet voor 100% moeten gerealiseerd zijn.
De Commissie gaf in reactie op de tussenkomsten van de lidstaten aan dat het geld van het
pakket uit de beschikbare begrotingsmarge zou komen en niet uit de crisisreserve en dat
het leeuwendeel van de middelen zou gebruikt worden voor de nationale enveloppes. Er
bleven echter nog heel wat vragen onbeantwoord en het Luxemburgs voorzitterschap
besliste daarom om het debat verder te zetten op de informele Landbouwraad van 15
september (cf. infra).
C. Link met Europa 2020
Niet van toepassing
D. Link met het Europees Parlement
Niet van toepassing
3.2

Informele Raad Economische en financiële zaken van 11 en 12 september

Deze vergadering vond plaats op 11 en 12 september in Luxemburg. België werd
vertegenwoordigd door minister Johan Van Overtveldt.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Klimaatfinanciering - gedachtewisseling
b) Verdieping van de Economische en Monetaire Unie - gedachtewisseling
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) In de aanloop naar de klimaatconferentie COP21 die van 30 november tot 11 december
in Parijs zal plaatsvinden, bespraken de ministers het aspect klimaatfinanciering.
COP21 zou moeten resulteren in bindende verplichtingen voor de periode na 2020. De
financiering vormt een cruciaal onderdeel van de onderhandelingen.
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De discussie werd ingeleid door een nota van Bruegel. Bruegel wees erop dat de
klimaatverandering één van de belangrijkste beleidsuitdagingen van vandaag is. Het
bereiken van een ambitieus akkoord in Parijs is dan ook van groot belang. Een sterke
gemeenschappelijke EU-positie is belangrijk wil de EU gehoord worden en zal de kans
op een akkoord verhogen. Specifieke middelen - komend uit een vernieuwd EUemissiehandelsysteem (ETS) en een CO2-belasting op transport en brandstoffen zouden tot een grotere voorspelbaarheid en geloofwaardigheid van EUklimaatfinanciering kunnen leiden.
De ministers hielden vervolgens een informele gedachtewisseling over de rol van de
private sector in klimaatfinanciering, het belang van transparantie en
voorspelbaarheid van de bijdrage aan de collectieve inspanningsplicht van 100
miljard dollar per jaar tegen 2020 en de verwachtingen pre en post 2020.
België onderstreepte het belang van private klimaatfinanciering naast de publieke
stromen en de nood aan een goede methodologie om publieke en private
klimaatfinanciering te definiëren, te monitoren en er transparant over te rapporteren.
De ECOFIN Raad van 10 november zal in haar conclusies de gedetailleerde EU positie
betreffende de financieringsonderdelen van het verwachte Parijsakkoord vastleggen.
Het akkoord dat in Parijs gevonden wordt over internationale klimaatfinanciering zal
het kader bepalen waarbinnen de bijdrage van de verschillende partijen, waaronder
België, dient voorzien te worden. Voor Vlaanderen is het belangrijk dat er gestreefd
wordt naar een billijke bijdrage van alle partijen, afkomstig van een brede mix van
verschillende financieringsstromen.
b) Op basis van het verslag van de vijf Voorzitters, hielden de ministers een informele
gedachtewisseling over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU).
Uit de diverse tussenkomsten concludeerde het voorzitterschap dat de lange
termijndoelstellingen uit het rapport van de vijf Voorzitters belangrijk zijn om groei,
jobs en welvaart te verzekeren. De lange termijndoelstellingen kunnen een stimulans
vormen om de korte termijndoelstellingen te verwezenlijken. Voor wat betreft de
vervolmaking van de bankenunie dient er gelijktijdig gestreefd te worden naar een
risicoverlaging en naar een risicodeling. Over de nood aan de creatie van nieuwe
entiteiten, zoals een adviserende Europese budgettaire Raad, bestaat onenigheid.
Verder concludeerde het voorzitterschap dat de complexe procedures van het
Europees economisch bestuur vereenvoudigd dienen te worden en dat er gestreefd
moet worden naar een grotere betrokkenheid van het Europees parlement, de
nationale parlementen en de sociale partners. Tot slot dient er voldoende aandacht
besteed te worden aan de versterking van de relatie tussen de lidstaten met en
zonder de euro.
De Europese Commissie zal op 21 oktober concrete voorstellen publiceren betreffende
onder meer de vereenvoudiging van de procedures uit het Six Pack en Two Pack, een
adviserende Europese budgettaire Raad en de externe vertegenwoordiging van de
EMU.
C. Link met Europa 2020
a) Binnen het Europees meerjarig financieel kader 2014-2020 is overeengekomen dat
minstens 20% van het EU budget zal gaan naar klimaat gerelateerde activiteiten.
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b) Het versterken van de funderingen van de EMU zal leiden tot een evenwichtige
economische groei, een concurrerende sociale markteconomie gericht op volledige
werkgelegenheid en sociale vooruitgang.
D. Link met het Europees Parlement
a) De milieucommissie van het Europees Parlement stemt op 14 oktober over een
resolutie betreffende de conferentie in Parijs.
b) Het op 22 juni gepubliceerde verslag van de vijf Voorzitters werd mede opgesteld
door de voorzitter van het Europees Parlement. Op 24 juni keurde het Europees
Parlement een resolutie goed met als titel “evaluatie van het kader voor economisch
bestuur: balans en uitdagingen”.
3.3

Informele Raad Landbouw van 15-september

Deze vergadering vond plaats op 15 september 2015 in Luxemburg. België werd
vertegenwoordigd door federaal minister Willy Borsus en de gewestelijke ministers Joke
Schauvliege en René Collin.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Evolutie van de markten
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) Commissaris Hogan gaf bijkomende duiding bij het steunpakket van 500 miljoen euro
van de Commissie (zie hoger onder 3.1):
− 420 miljoen euro zal verdeeld worden via nationale enveloppes om de cash flow
problemen aan te pakken. De verdeelsleutel houdt voor 80% rekening met de
melkquota, de overige 20% is gebaseerd op het prijsverschil van melk t.o.v. het
EU-gemiddelde, de varkensprijzen, de droogte en het Russisch embargo.
− De nationale enveloppe voor België bedraagt 13 miljoen euro.
− Lidstaten zullen maximale flexibiliteit krijgen bij de besteding van de aan hen
toegewezen middelen.
− Voorschotten tot 70% van de directe steun zijn mogelijk ook al zijn de controles
ter plaatse nog niet afgerond.
− De steun voor private opslag voor magere melkpoeder zal verhoogd worden. Voor
kaas zal tot 100.000 ton kunnen opgeslagen worden en voor varkens komen meer
producten in aanmerking.
− 30 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor het ter beschikking stellen van
melkproducten aan vluchtelingen.
− De High level group zal maatregelen op lange termijn uitwerken voor de
voedselketen en er komen ook initiatieven op vlak van mededinging.
Een groot deel van de lidstaten verwelkomde dit pakket, al dan niet als eerste stap.
Andere delegaties waren kritisch, vooral wat betreft de verdeelsleutel van de
nationale enveloppes, maar ze hadden ook oog voor de positieve elementen. Zo werd
de versoepeling van de controles ter plaatse goed onthaald. Heel wat lidstaten
kwamen ook nog terug op hun vraag om de interventieprijzen te verhogen. Volgens
hen moest dit minstens besproken worden bij een eerste evaluatie van het huidig
pakket als dit niet blijkt te werken. Tot slot vroegen verschillende delegaties,
waaronder België, uitdrukkelijk om ook op de lange termijn maatregelen te nemen. Ze
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hadden hoge verwachtingen van de High Level Group en de aanpak van de
voedselketen. België vroeg nog of structurele maatregelen voor varkens mogelijk zijn
onder de nationale enveloppe. Onder impuls van Wallonië vroeg het ook om
flexibiliteit van de administratieve controles bij het uitbetalen van voorschotten. Tot
slot kwam het opheffen van de Russische sanitaire beperkingen voor varkens aan
bod.
Het Luxemburg voorzitterschap besloot de vergadering met de conclusie dat de
meeste lidstaten het pakket als eerste tussenkomst verwelkomden. Een eerste
evaluatie van het pakket komt er tijdens de Landbouwraad van oktober en een
diepgaandere evaluatie volgt later dit jaar.
C. Link met Europa 2020
Niet van toepassing
D. Link met het Europees Parlement
Niet van toepassing
3.4

Raad Leefmilieu van 18 september

Deze vergadering vond plaats op 18 september 2015 in Brussel. België werd vertegenwoordigd
door Waals Minister van Leefmilieu Di Antonio.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Voorbereiding van de klimaatconferentie in Lima
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) De Raad nam de conclusies aan die de Europese positie bepaalt voor de VNklimaatconferentie in Parijs (30 november – 11 december 2015), waar een nieuwe
globale klimaatovereenkomst voor de periode na 2020 moet worden afgesloten.
De conclusies bevatten de globale doelstelling om de wereldwijde
broeikasgasemissies te laten pieken tegen 2020 en met minstens 50% te verminderen
tegen 2050 (in vergelijking met 1990). De conclusies herhalen de Europese
voorgenomen bijdrage aan het akkoord om 40% broeikasgasemissies te reduceren in
de EU tegen 2030 (in vergelijking met 1990). De conclusies benadrukken voorts het
belang van het inschrijven van een “ambitiemechanisme” in het akkoord, waarbij elke
vijf jaar de voortgang in het bereiken van de doelstellingen wordt bekeken en de
partijen hernieuwde of nieuwe reductiedoelstellingen kunnen aangaan, als dat
volgens voortschrijdend inzicht nodig zou blijken om de globale temperatuur met
niet meer dan 2°C te laten stijgen. Naast het tegengaan van klimaatverandering door
het reduceren van de emissies, moeten ook acties betreffende aanpassing aan de
gevolgen van klimaatverandering een belangrijk onderdeel uitmaken van het akkoord.
De conclusies erkennen het belang van een sterk signaal inzake klimaatfinanciering
om de meest kwetsbare en arme landen te ondersteunen. Voor het verder verfijnen
van de Europese positie betreffende klimaatfinanciering, verwijzen de conclusies naar
de Ecofin-Raad van 10 november 2015.
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België steunt de Europese positie voor de klimaatconferentie. Tijdens de lunch
benadrukte België het belang om openheid te tonen ten aanzien van de vragen van
de minst ontwikkelde landen, bijvoorbeeld inzake “loss and damage”.
C. Link met Europa 2020
a) 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) Het Europees Parlement stemt op 14 oktober over een resolutie inzake de conferentie
in Parijs.
3.5
Informele Raad Werkgelegenheid, sociaal beleid, gezondheid en consumentenbescherming (Gezondheid) van 24 en 25 september
De informele Raad Gezondheid vond plaats op 24 en 25 september 2015 te Luxemburg. De
Belgische delegatie werd geleid door Mevrouw Maggie De Block, federaal Minister Sociale Zaken
en Gezondheid.
A. Hoofdpunten van de agenda
a) Transvetzuren in voeding – lunchdebat
b) Dementie: zorgbeleid en -praktijken – raadsconclusies
c) In de marge: protocolakkoord weesgeneesmiddelen (geneesmiddelen voor zeldzame
ziekten)
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
a) De ministers debatteerden, tijdens de lunch, over de wenselijkheid van Europese
regelgeving inzake transvetzuren, meer bepaald over de etikettering van
voedingsmiddelen en dwingende bepalingen over de ingrediënten. De lidstaten waren
het niet eens over de noodzaak van dwingende bepalingen. Een aantal lidstaten
verkiest een vrijwillige aanpak, gebaseerd op de samenwerking met de
voedingsindustrie.
b) Op EU-vlak is er een gemeenschappelijke actie over het thema dementie en vorig jaar
werd een deskundigengroep opgericht om goede praktijken en ervaringen uit te
wisselen en om samen te werken. Een tweede gemeenschappelijke actie zal
binnenkort opgestart worden. De minister verwees in haar tussenkomst naar goede
praktijken zoals de opleiding dementiekundige zorgverlener, de dementievriendelijke
gemeente en het vermissingsprotocol.
c) België en Nederland sloten in april jl. een protocolakkoord over weesgeneesmiddelen.
Het protocol voorziet onder meer in gezamenlijke onderhandelingen van de
Nederlandse en Belgische overheid met de farmaceutische sector over de prijs en
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terugbetaling van weesgeneesmiddelen. Daarnaast voorziet het protocol in
uitwisseling van gegevens, het delen van registers en het afstemmen van
evaluatiemethode. Tijdens een overleg in de marge van de informele Raad kwamen
de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse minister overeen om het protocolakkoord
tussen België en Nederland uit te breiden met Luxemburg.
C. Link met Europa 2020
Niet van toepassing.
D. Link met het Europees Parlement
Niet van toepassing.
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4. Lijst met bijeenkomsten van de Europese Raad en de Raad tijdens de komende maand
Datum
1 oktober

Raadsbijeenkomst
Raad Concurrentievermogen
(interne markt, industrie)

2 oktober

Raad Concurrentievermogen
(onderzoek)
Eurogroep
Raad Werkgelegenheid, sociaal
beleid, gezondheid en
consumentenbescherming
(Werkgelegenheid)
Raad Economische en financiële
zaken
Informele Raad Vervoer,
telecommunicatiemiddelen en
energie (Vervoer)
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene zaken
Europese Raad
Raad Landbouw en Visserij

5 oktober
5 oktober

6 oktober
7-8 oktober

8 oktober
12 oktober
13 oktober
15-16 oktober
22-23 oktober

26 oktober
26 oktober

Raad Buitenlandse Zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Raad Leefmilieu

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

Assessor
Interne markt:
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie: Federaal
Federaal

Federaal
Federaal

n.v.t.
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal

n.v.t.

Federaal

Vlaams Gewest

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal
Federaal
Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal

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

Waals Gewest

Federaal

n.v.t.

15

5. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 30 september 2015 werd geen nieuwe voorstellen van richtlijn aangenomen.
6. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 30 september 2015 werden 2 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 2015 1
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 2016 2
Het Vlaams scorebord van mei 2016 omvat 9 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting
in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
7.1.3. Vlaams scorebord van november 2016 3
Het Vlaams scorebord van mei 2016 omvat 7 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting
in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
7.2 Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel geen richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen
dienen te worden omgezet.

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 september 2015 gevat door 9 inbreukdossiers. Zie bijlage 3.
4 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
5 inbreukdossiers wegens niet-correcte omzetting van richtlijnen
Overzichtstabel - stand van de procedure:
Stand
van
procedure

de 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

30.09.
2015

4

5

6

6

5

5

5

5

5

4

5

5

Met redenen omklede
8
adviezen

6

5

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Dagvaardingen

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

1

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

14

13

13

10

9

9

9

9

9

8

9

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: Twee aangenomen richtlijnen
AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier

Inhoud

Termijn [4]

RL: (EU) 2015/1535
Naam: technische voorschriften
en regels betreffende de
diensten van de
informatiemaatschappij

Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende
een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de
diensten van de informatiemaatschappij (codificatie)

RL: (EU) 2015/1513
Naam: kwaliteit van benzine en
dieselbrandstof en bevordering
van het gebruik van energie uit
hernieuwbare bronnen

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging 10-9-2017
van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging
van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

[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): DKB
Minister(s): Homans

3/7/2015: aanmelding decreet bij de Europese Commissie
18-07-2015
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 30-06-2015
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. Er wordt
verwacht dat de procedure kan worden afgerond tegen januari 2016.
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RL: 2013/39/EU
Richtlijn 2013/39/EU brengt wijzigingen aan de kaderrichtlijn Water en aan de Richtlijn prioritaire 14-09-2015
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 waar het momenteel ter behandeling voorligt. 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. De indicatieve tijdsinschatting voor voltooiing
van het Vlaamse decreet ter instemming met het samenwerkingsakkoord is eind februari 2016.
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Daarnaast zijn nog richtlijnbepalingen die door Vlaanderen reeds zijn omgezet. De bestaande
regelgeving werd op 18 september 2015 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2005) 54901-01, MNE (2005) 60681-02, MNE (2007)
54832-01, MNE (2015) 56565, MNE (2015) 56566, MNE (2015) 56571, MNE (2015) 56572 en MNE (2015)
56575.
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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,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
groentegewassen
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen
Beleidsdomein(en): LV
voor dat onderzoek.
Minister(s): Schauvliege
Deze richtlijn zal omgezet worden via ministerieel besluit
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, DKB
Minister(s): Wetys, Schauvliege,
Turtelboom, Gatz, Homans

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. Op 17 augustus 2015 bracht de Raad van State advies uit omtrent
het voorontwerp van ministerieel besluit .

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

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 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
hierover is in voorbereiding. De overige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet
door de gewesten en de gemeenschappen.

De richtlijn zal worden omgezet via ministerieel besluit tot vaststelling van minimumeisen voor
prebasispootgoed van aardappelen. Op 17 augustus bracht de Raad van State advies uit omtrent
het voorontwerp van ministerieel besluit.

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. Op 14 juli 2015 bracht de Raad van State advies uit
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omtrent het voorontwerp van besluit.
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RL: 2013/55/EU
Naam: Beroepskwalificaties en
administratieve samenwerking
IMI
Beleidsdomein(en): EWI, OV,
WVG
Minister(s): Muyters, Crevits,
Vandeurzen

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”).

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.

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd
voor diverse beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG en MOW zijn betrokken bij de omzetting
van deze richtlijn.

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. 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). De bepalingen
van de richtlijn werden reeds geïmplementeerd in Vlaanderen. De wetgeving zal worden
aangemeld bij de Europese Commissie.
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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 31-7-2016
van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen

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 11-7-2016
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”)
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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): WSE, OV
Minister(s): Muyters, Crevits

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-9-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als
seizoenarbeider.
Deze richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door een decreet betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse arbeidskrachten. Dit decreet is in ontwerp. Voor wat betreft de onderwijsaspecten is de
Vlaamse regelgeving al in orde. Deze regelgeving zal worden aangemeld.
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Bijlage 3: 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
Minister(s): Turtelboom
Richtlijn: 2012/27/EG

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
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aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 55590). Op ENOVER-plenair van 24 oktober 2013 werd de
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 2014 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 25/9/2014 (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
Richtlijn: 2012/18/EG

Fase 2: IGS (22/07/2015)
30/09/2015: antwoord op IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt
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 voorontwerp 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. De indicatieve tijdsinschatting voor voltooiing van het Vlaamse decreet ter instemming
met het samenwerkingsakkoord is eind februari 2016.
Daarnaast zijn nog richtlijnbepalingen die door Vlaanderen reeds zijn omgezet. De bestaande regelgeving werd
op 18 september 2015 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2005) 54901-01, MNE (2005) 60681-02, MNE (2007) 54832-01, MNE (2015) 56565, MNE
(2015) 56566, MNE (2015) 56571, MNE (2015) 56572 en MNE (2015) 56575.

Nr.: 2015/0249
Naam:
aanpassing
vervoer
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 104/103/EU

Fase 2: IGS (22/07/2015)
23/09/2015: antwoord op IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt
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. Er wordt verwacht dat de procedure kan worden
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afgerond tegen januari 2016.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier
Nr.: 2014/0230
Naam:
aanvraagprocedure
gecombineerde
vergunning
onderdanen derde landen
Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters
Richtlijn: 2011/98/EU

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.
Een verlenging van de antwoordtermijn op de MROA 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
Minister(s): Homans
Richtlijn: 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
Minister(s): Schauvliege
Richtlijnen:
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, waar het momenteel ter behandeling voorligt.
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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
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 2008/128/EG

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.
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FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184
Naam: Luchtkwaliteit/ schonere
lucht
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: 2008/50/EG

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
Minister(s): Muyters
Richtlijn: 2005/29/EG

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/EG op het rustende
verplichtingen niet nagekomen.
Ten gevolge van de zesde staatshervorming dient ook het Vlaams Gewest regelgeving aan te nemen om de
verkeerde toepassing van het EU-recht recht te zetten. 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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