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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda oktober 2016
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden
tijdens de maand oktober 2016. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze
bijlage.
Datum
3-4 oktober

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

Woordvoerder
Federaal

Assessor

Werk/sociaal:
Vlaams
Gewest/Vlaamse
Gemeenschap

Gezondheid:

10 oktober
10-11 oktober

11 oktober
13 oktober

Eurogroep
Raad Landbouw en Visserij

Raad Economische en financiële zaken
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid,
Gezondheid en
Consumentenbescherming (Sociaal
beleid)

Federaal

Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal

Franse
Gemeenschap
Consumenten:
n.v.t.
n.v.t.
Landbouw:
Vlaams/Waals
Gewest
(roterend)
n.v.t.
Werk/sociaal:
Vlaams
Gewest/Vlaamse
Gemeenschap

Gezondheid:

13-14 oktober
17 oktober
17 oktober
18 oktober
20-21
oktober

Raad Justitie en Binnenlandse zaken
Raad Milieu
Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Europese Raad

Federaal
Vlaams Gewest
Federaal
Federaal
Federaal

Franse
Gemeenschap
Consumenten:
n.v.t.
n.v.t.
Federaal
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

2. Agenda november 2016
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Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens
de maand november 2016. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse
Mededeling over ontwikkelingen in de EU van volgende maand.
Datum
7 november
8 november
11 november
14 november
14-15
november

Raadsbijeenkomst
Eurogroep
Raad Economische en financiële zaken
Raad Buitenlandse zaken (Handel)
Raad Buitenlandse zaken
Raad Landbouw en Visserij

15 november
15 november
16 november
16 november

Raad Buitenlandse zaken (Defensie)
Raad Algemene zaken
Raad Algemene zaken (Cohesie)
Raad Economische en financiële zaken
(Budget)
Raad Justitie en Binnenlandse zaken
(poss.)
Eurogroep (poss.)
Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en
Sport (Onderwijs, Jeugd)

18 november
21 november
21 november

22
november

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en
Sport (Cultuur, Sport)

28
november
28
november
29
november

Raad Buitenlandse zaken
(Ontwikkelingssamenwerking)
Raad Concurrentievermogen (Industrie)
Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek)

Woordvoerder
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal
Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal
Waals Gewest
Federaal

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

Federaal

n.v.t.

Federaal

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

Onderwijs:

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

Duitstalige
Gemeenschap
Jeugd: Vlaamse
Gemeenschap
Cultuur: Franse
Gemeenschap
Sport: Vlaamse
Gemeenschap
Federaal

n.v.t.

Waals Gewest

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal

n.v.t.
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3. Raad Algemene Zaken
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
(incl. titel)
Hoofdpunten van de
agenda
1.

18 oktober 2016
Luxemburg
Didier Reynders (federaal minister van Buitenlandse Zaken)
1.

Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader
(MFK) 2014-2020
2. Voorbereiding van de Europese Raad van 20-21 oktober 2016

Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020

De Raad hield een eerste gedachtewisseling over de voorstellen van de Commissie in het kader
van de tussentijdse evaluatie van het Meerjarig Financieel Kader (MFK). De lidstaten steunden de
prioriteiten van de Commissie (migratie, veiligheid, groei en werkgelegenheid) voor bijkomende
middelen in de periode 2017-2020. Over veel onderdelen van de tussentijdse evaluatie is echter
nog geen overeenstemming. Een grote groep netto-betalende lidstaten, gesteund door België,
stelt dat de afgesproken MFK-plafonds niet overschreden of omzeild mogen worden. De door de
Commissie voorgestelde investeringen moeten daarom worden gefinancierd door middel van
herschikkingen en besparingen. De speciale instrumenten moeten binnen de MFK-plafonds
worden gefinancierd en meer flexibiliteit mag niet leiden tot een hoger risico op overschrijding
van de MFK-plafonds. Hier staat een andere grote groep lidstaten tegenover (de nettoontvangende lidstaten). Deze groep is geen voorstander van herschikkingen maar wel van het
financieren van de speciale instrumenten boven het plafond.
Verder bleek uit de besprekingen dat er weinig steun is voor het voorstel van de Commissie om
een nieuwe EU-crisisreserve op te richten om te kunnen reageren op humanitaire rampen of
veiligheidsrisico’s binnen de EU wanneer alle andere middelen hiervoor zijn uitgeput. Veel
lidstaten, waaronder België, zien de toegevoegde waarde van zo’n nieuw instrument niet en
stellen dat bestaande flexibiliteitsmogelijkheden binnen het MFK voldoende moeten zijn om te
kunnen blijven reageren op onvoorziene omstandigheden. Er is wel brede steun voor het
inzetten van de marge voor onvoorziene omstandigheden om een deel van de aanvullende
activiteiten in het kader van migratie en veiligheid in 2017 te kunnen financieren.
Minister Reynders wees in zijn interventie op de pertinentie van de gestelde prioriteiten, maar
benadrukte tevens dat de begrotingsneutraliteit moet gewaarborgd worden door herschikkingen
en besparingen, zoals de Commissie eveneens vraagt aan de lidstaten voor hun nationale
begrotingen. Hij wees er ook op dat eerst verzekerd dient te worden dat de al bestaande
speciale instrumenten goed functioneren, vooraleer een nieuw speciaal instrument zoals de EUcrisisreserve ingevoerd kan worden.
2. Voorbereiding van de Europese Raad van 20-21 oktober 2016
De Raad hield een gedachtewisseling over de ontwerpconclusies van de Europese Raad van 20
en 21 oktober. Deze bevatten drie grote luiken: migratie, handel en externe relaties.
Verschillende lidstaten, waaronder België, benadrukten het belang van Europese
verantwoordelijkheid en solidariteit bij de implementatie van gemaakte afspraken. Lidstaten
moeten uitvoering geven aan onder meer de Europese besluiten met betrekking tot herplaatsing
en hervestiging. Ook is door verschillende lidstaten gesproken over het belang van het
versterken van de Europese buitengrenzen. De Europese Grens- en Kustwacht zal hier een
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belangrijke bijdrage aan leveren. Verschillende lidstaten benadrukten het belang van urgentie bij
de behandeling van de Commissievoorstellen voor hervorming van het Gemeenschappelijk
Europese Asielstelsel. België vroeg een grondige discussie op de Europese Raad van december.
De Raad besteedde ook aandacht aan de externe dimensie van migratie, mede naar aanleiding
van de voortgangsrapportage van de Commissie over de uitvoering van het
Partnerschapsraamwerk. Onder dit raamwerk zet de EU zich onder meer in om brede
migratiepartnerschappen (zogenaamde migration compacts) te ontwikkelen met een vijftal
belangrijke herkomst- en transitlanden in Afrika (Ethiopië, Mali, Niger, Nigeria en Senegal). Het
doel van deze compacts is om irreguliere migratiestromen naar Europa onder controle te
brengen en terugkeer te bevorderen. Dit gebeurt via een geïntegreerde inzet van instrumenten.
Verschillende lidstaten benadrukten dat het belangrijk is om ook met andere belangrijke
herkomst- en transitlanden de migratiesamenwerking te intensiveren. België pleitte voor een
uitbreiding naar Pakistan, Afghanistan en Bangladesh. Daarnaast verwees België naar de
uitvoering van de EU-Turkije Verklaring (18 maart 2016) en herhaalde dat visumliberalisering pas
kan als Turkije alle benchmarks haalt.
4. Europese Raad
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
(incl. titel)
Hoofdpunten van de
agenda

1.

20-21 oktober 2016
Brussel
Charles Michel (premier)
1.
2.
3.
4.

Migratie
Handel
Relaties met Rusland en situatie in Syrië
Toelichtingen tijdens het diner:
a. Nederlands referendum over het associatieakkoord met
Oekraïne (toelichting door Nederland)
b. Stand van zaken Brexit (toelichting door het Verenigd
Koninkrijk)

Migratie

De Europese Raad wijdde de bespreking van het migratiepunt voornamelijk aan de externe
dimensie van het integraal migratiebeleid van de EU, in het bijzonder de bescherming van de
buitengrenzen en de aanpak van migratiestromen. Er werd ook stilgestaan bij de hervorming
van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.
De Hoge Vertegenwoordiger Mogherini leidde het debat in met een schets van de resultaten van
de compacts van de EU met Niger, Mali, Senegal, Nigeria en Ethiopië. Volgens haar is het relatieve
succes van de bestaande compacts te danken aan de respectvolle aanpak en het goede
teamwork. Mogherini gaf aan open te staan voor een uitbreiding van het concept op
voorwaarde van een positieve evaluatie en toezegging van voldoende middelen.
In het debat dat daarop volgde waren er weinig verrassingen. De lidstaten herhaalden vooral
eerdere zienswijzen. In zijn tussenkomst gaf premier Michel mee dat België geen voorstander is
van de zogenaamde flexibele solidariteit zoals die door een aantal lidstaten naar voren wordt
geschoven.
2. Handel
5

De Europese Raad sprak over het handels- en investeringsakkoord tussen de EU en Canada, het
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) met het oog op een mogelijke
ondertekening tijdens de EU-Canada Top op 27 oktober. (zie verder onderstaand)
De Europese Raad besprak verder de modernisering van het handelsdefensief instrumentarium:
de EU antidumping- en antisubsidiewetgeving. De Commissie heeft hiertoe in 2013 een voorstel
gedaan, maar de behandeling van dit voorstel is in de Raad vastgelopen op een impasse over het
al dan niet afschaffen van de ‘lesser duty rule’. De ‘lesser duty rule’ beperkt de hoogte van de
antidumpingheffing tot het bedrag dat nodig is om de schade voor de Europese producenten te
compenseren. Tijdens de Europese Raad verzetten twaalf lidstaten zich opnieuw tegen de
inperking van de ‘lesser duty rule’ binnen het handelsdefensief instrumentarium, omdat het de
belangen van consumenten en bedrijven die de betreffende producten gebruiken onevenredig
schaadt. De Europese Raad riep derhalve de Raad op om uiterlijk eind 2016 tot een evenwichtig
akkoord
te
komen
over
een
alomvattende
modernisering
van
alle
handelsbeschermingsinstrumenten.
3. Relaties met Rusland en situatie in Syrië
De Europese Raad sprak uitvoerig over de betrekkingen met Rusland. Duitsland en Frankrijk
informeerden de leden van de Europese Raad over hun bijeenkomst met president Poetin en
president Poroshenko op 19 oktober in Berlijn (in het zogenaamde Normandië-format). Tijdens de
gedachtewisseling spraken deelnemers hun zorg uit over de wijze waarop Rusland in het
buitenland optreedt. De Europese Raad herbevestigde de vijf uitgangspunten van het EU-beleid
ten aanzien van Rusland die tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van maart 2016 zijn vastgesteld.
De Europese Raad sprak eveneens uitgebreid over de situatie in Syrië. De Europese Raad
veroordeelde nadrukkelijk de aanvallen van het Syrische regime en zijn bondgenoten, met name
Rusland, op de burgerbevolking in Aleppo. De Europese Raad riep op tot een onmiddellijke
beëindiging van de vijandigheden en dringende maatregelen om de ongehinderde toegang voor
humanitaire hulp tot Aleppo en andere delen van het land te garanderen. Er werd ook gesproken
over mogelijke sancties en de Staats- en Regeringsleiders kwamen overeen alle opties open te
houden als de huidige wreedheden voortduren.
4. Toelichtingen tijdens het diner
Tijdens het diner gaf Nederlands minister-president Rutte zijn collega’s een stand van zaken over
de gevolgen van de uitslag van het raadgevend referendum over het associatieakkoord met
Oekraïne en de moeilijke punten zoals het ontbreken van een meerderheid in de Nederlandse
Eerste Kamer over de verdere aanpak.
De Britse minister premier May lichtte het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit
de EU toe en bevestigde dat het Verenigd Koninkrijk eind maart 2017 zal overgaan tot notificatie
conform artikel 50 van het Verdrag inzake de EU. Een inhoudelijke discussie vond niet plaats.
5. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Afghanistan
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Op 5 oktober 2016 vond te Brussel een internationale donorconferentie plaats voor Afghanistan.
75 landen en 26 internationale organisaties en agentschappen namen er aan deel. Deelnemers
beloofden ongeveer 13,6 miljard euro aan financiële steun aan Afghanistan in de komende vier
jaar. Ongeveer 5 miljard euro zou door de EU en haar lidstaten worden bijgedragen.
Prominenten die aan de conferentie deel namen waren onder meer Afghaans president Ashraf
Ghani, VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon en Amerikaans buitenlandminister John Kerry. Aan
EU-zijde namen onder meer Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk, Hoge Vertegenwoordiger
Federica Mogherini en Commissaris van ontwikkelingssamenwerking Neven Mimica deel.
Syrië
Op de Raad Buitenlandse Zaken van 17 oktober 2016 namen de buitenlandministers conclusies
aan over Syrië. Ook de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2016 schonk aandacht aan de
situatie in Syrië.
De buitenlandministers veroordeelden de disproportionele en doelgerichte aanvallen van het
Syrische regime en Rusland op de Syrische burgerbevolking en humanitaire en medische
hulpverleners. Ze riepen op tot het beëindigen van alle militaire vluchten boven Aleppo, een
onmiddellijk staakt-het-vuren, het opbreken van het beleg van de stad en een ongehinderde
toegang van humanitaire hulp.
Op 27 oktober 2016 nam de Raad nieuwe sancties tegen het Syrische regime aan. Tien
vooraanstaande leden, militairen en politieke leiders, werden toegevoegd aan de lijst van
personen die het onderwerp zijn van beperkende maatregelen. Zij worden medeverantwoordelijk
geacht voor de gewelddadige repressie van de Syrische bevolking. Hun activa werden bevroren
en ze mogen eveneens Syrië niet uit.
Migratiecompacts
Op de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van oktober 2016 werd ook het
partnerschapskader met derde landen voor migratie besproken. Dit kader werd in juni 2016
gelanceerd via een mededeling van de Europese Commissie. Op 18 oktober 2016 bracht zij verslag
uit over het verloop van de gesprekken met vijf prioritaire oorsprongs- en transitlanden, met
name Ethiopië, Mali, Niger, Nigeria en Senegal. De buitenlandministers verwelkomden de
vooruitgang en suggereerden om de geografische scope progressief uit te breiden naar partners
in het Midden-Oosten en Azië. Tijdens de Raad bespreken de ministers ook de volgende stappen
in de gesprekken met Libanon en Jordanië.
Global Strategy
De Raad Buitenlandse Zaken nam formele conclusies aan over de Global Strategy. Deze was in de
voorbije maanden al een aantal keren besproken. De buitenlandministers legden vijf prioritaire
assen vast voor de uitvoering van de Global Strategy in de periode 2016-17. Deze zijn:
 Het versterken van veerkacht/weerbaarheid van partners en maatschappijen en de
ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak van conflicten en crisissen
 Veiligheid en defensie
 Het versterken van de link tussen intern en extern beleid
 Het actualiseren van bestaande of voorbereiden van nieuwe regionale en thematische
strategieën
 De intensivering van publieke diplomatie
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De buitenlandministers wensten dat het werk rond de mainstreaming van mensenrechten,
gendergelijkheid en vrede en veiligheid in alle externe beleidsvelden van de EU verder zou
worden gezet.
EU-Canada strategisch partnerschap
Op 30 oktober 2016 vond de zestiende EU-Canada-top plaats, na een paar dagen te zijn
uitgesteld. De handelsovereenkomst CETA stond prominent op de agenda (zie hieronder). Naast
CETA ondertekenden de EU en Canada ook een Strategisch Partnerschapsakkoord. Beide
akkoorden zijn een substantiële upgrade van het juridisch kader waarop de EU-Canada-relaties
zijn gebaseerd. Tot nu toe waren die gebaseerd op een kaderovereenkomst voor handels- en
economische samenwerking uit 1976.
Het partnerschapsakkoord neemt de gedeelde waarden en belangen van de EU en Canada als
uitgangspunt en voorziet in een reeks sectorale samenwerkingen. Een eerste cluster betreft
buitenlands beleid, crisisbeheer en veiligheid en defensie. Het akkoord bevat een uitgebreide titel
over internationale vrede, veiligheid en effectief multilateralisme. Het akkoord bevat ook een
cluster gewijd aan economische en duurzame ontwikkeling. Hieronder worden beleidsthema’s
aangekaart zoals plattelandsontwikkeling, landbouw en visserij, maritiem beleid, transport, werk
en wetenschap en technologie. Een laatste cluster betreft samenwerking op het vlak van justitie,
fundamentele rechten en intern veiligheidsbeleid. Onder meer de strijd tegen terrorisme,
georganiseerde misdaad, illegale drugs en cybermisdaad vallen hieronder.
Het partnerschapsakkoord voorziet in een institutioneel kader, zoals het gezamenlijk ministerieel
comité en het samenwerkingscomité. Het grootste deel van het akkoord, namelijk deze aspecten
die betrekking hebben op EU-bevoegdheden, zal tijdelijk in werking treden kort na de
ondertekening. Het overige deel, aspecten die tot de lidstaatbevoegdheden behoren, zal in
werking treden na ratificatie door alle lidstaten.
Tijdens de top bespraken de EU en Canada ook een aantal internationale dossiers. Zo kwam de
situatie in Oekraïne en de uitvoering van het Minsk-akkoord, de situatie in Syrië en de
vluchtelingen- en migratiecrisis aan bod. Tijdens de top werd ook aangekondigd dat Canada alle
visumverplichtingen voor alle EU-onderdanen zou schrappen tegen eind 2017.
EU-ASEAN
Op 13 en 14 oktober 2016 vond te Bangkok de 21ste ministeriële bijeenkomst plaats van de EU en
de ASEAN-landen (Zuidoost-Azië). In hun gezamenlijke verklaring benadrukten zij hun voornemen
om de ontwikkeling te bevorderen van internationale regels voor de aanpak van mondiale
uitdagingen, onder andere op het vlak van veiligheid. De EU en ASEAN bevestigden eveneens dat
ze hun bilaterale relaties een upgrade willen geven, om tot een strategisch partnerschap te
komen.
Nieuw-Zeeland
Op 5 oktober 2016 ondertekenden de EU en Nieuw-Zeeland een nieuw partnerschapsakkoord
(Partnership Agreement on Relations and Cooperation – PARC). Dit akkoord moet een juridisch
raamwerk bieden voor de bilaterale relaties tussen beide partijen. Het voorziet in een versterkte
politieke dialoog en samenwerking over handel en economische zaken, alsook onderwijs, cultuur
en innovatie, migratie en de strijd tegen terrorisme, georganiseerde misdaad en cybermisdaad.
Caraïben en Latijns Amerika
8

Op 25 en 26 oktober 2016 vond te Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) een vergadering
plaats van de buitenlandministers van de EU en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en
Caraïbische Staten (CELAC). CELAC is een politiek coördinatiemechanisme dat in 2011 werd
opgericht en, op de VS en Canada na, alle landen op het Amerikaanse continent en in de
Caraïbische zee omvat.
De aanwezige ministers reflecteerden over mogelijke manieren waarop hun bilaterale dialoog en
samenwerking konden worden versterkt. Ook de uitvoering van de 2030 Agenda voor duurzame
ontwikkeling en het thema van financiering voor ontwikkeling en klimaatverandering kwamen
aan bod. Tijdens de top ondertekenden de buitenlandministers ook de akte die de EU-LACstichting te Hamburg tot een internationale organisatie omvormt.
In de marge van de EU-CELAC-top vond ook een meeting plaats tussen de EU en de CARIFORUMleden, de groep van Caraïbische staten waarmee de EU in 2007 een Economisch
Partnerschapsakkoord sloot.

B. Handel
CETA
Op 30 oktober 2016 ondertekenden de EU en Canada het Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA). De ondertekening was initieel voorzien voor 27 oktober 2016. Deze moest
echter worden uitgesteld toen bleek dat er binnen België geen overeenkomst kon worden
gevonden over de goedkeuring van het akkoord.
Op de ingelaste Raad Buitenlandse Zaken / Handel van 18 oktober 2016 bleken 25 lidstaten
akkoord met de voorliggende Raadsbesluiten voor de ondertekening, voorlopige toepassing en
sluiting van CETA. Een gezamenlijke verklaring van de EU en Canada waarin enkele elementen uit
CETA nader werden toegelicht, was belangrijk voor veel lidstaten om hun steun uit te spreken.
De verklaring gaat onder andere in op publieke dienstverlening, regulering door overheden,
investeringsbescherming en sociaal – en milieubeleid. Tijdens deze bijeenkomst gaven drie
lidstaten aan nog niet te kunnen instemmen met de Raadsbesluiten. Roemenië en Bulgarije
wilden garanties dat de visumvereisten voor hun inwoners die naar Canada reizen per 1
december 2017 zouden worden opgeheven. In België waren de interne besluitvormingsprocedures
nog niet afgerond.
CETA kwam opnieuw aan bod op de Europese Raad die plaats vond op 20 en 21 oktober 2016.
Het dossier overschaduwde volledig de andere handelsdossiers. België, Roemenië en Bulgarije
herhaalden hun positie ten aanzien van de besluitvorming over CETA. Canada kondigde tijdens
de Europese Raad expliciet aan dat het Roemenië en Bulgarije tegemoet zou komen op het
terrein van de visumvereisten.
Tijdens de Europese Raad werd duidelijk dat de gesprekken in België over het al dan niet
ondertekenen van CETA zich in een impasse bevonden. De Europese Commissie deed
verschillende voorstellen voor de gemeenschappelijke verklaring om onder andere sociale
bescherming, milieu en het investeringshoofdstuk in CETA nader te duiden en om deze impasse
te doorbreken. Dit heeft tijdens de Europese Raad niet tot een doorbraak geleid.
Na afloop van de Europese Raad zijn de gesprekken tussen de Commissie, België en Canada
voortgezet teneinde tot een besluit te komen. Pas na intensieve onderhandelingen in de schoot
van het interfederale overlegcomité werd een akkoord gevonden waarbij een aantal verklaringen
werden aangepast om de degelijke bescherming van de landbouwbelangen nog meer in de verf
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te zetten. Een bijkomende verklaring werd toegevoegd over het systeem van investeringshoven
en ook een Belgische verklaring werd aan het akkoord toegevoegd waarbij België verwijst naar
de grondwet, de opvolging van de voorlopige inwerkingtreding, de opvolging van een aantal
operationaliseringsvereisten voorafgaand aan de ratificatie en het belang van de bescherming
van de landbouw.
Japan en China
Op bilateraal vlak hebben eind september de onderhandelingsrondes met Japan en China
plaatsgevonden. De 17de onderhandelingsronde met Japan verliep constructief maar er is weinig
vooruitgang te merken in de luiken met betrekking tot openbare aanbestedingen en
markttoegang voor landbouwproducten, twee offensieve belangen voor Vlaanderen. De 12de
onderhandelingsronde met China ging traag maar gestaag vooruit. Belangrijke elementen voor
Vlaanderen zoals investeringsbescherming en duurzame ontwikkelingen kennen nog geen
doorbraak.
Plurilaterale onderhandelingen
Voor wat betreft de plurilaterale onderhandelingen, hebben de TiSA (Trade in Services
Agreement) onderhandelaars elkaar in Washington ontmoet op 17-18 oktober. Volgende
elementen stonden op de agenda: de MFN-clausule (het principe van de meest begunstigde
natie), opname van een noodzakelijkheidstest (waarbij de disciplinevereisten voor nationale
regelgeving in diensten niet beperkender dan strikt noodzakelijk zijn), modus 4 (reikwijdte en
readmissie-protocol), financiële diensten (de VS zal aandringen op bepalingen inzake
datastromen en datalokalisering), lokalisering, geschillenbeslechting en institutionele kwesties, ecommerce (andere leden wachten vol ongeduld het EU-voorstel af), telecom en markttoegang.
Defensieve belangen van Vlaanderen zijn gevrijwaard: gedifferentieerde behandeling van
openbare diensten, diensten van algemeen belang en audiovisuele diensten, publieke diensten,
modus 4.
De Vlaamse commentaar op het tweede voorstel van de EU is echter zonder antwoord gebleven
van de Europese Commissie, waardoor er een reserve in stand wordt gehouden. De volgende
onderhandelingsronde voor wat betreft EGA – het akkoord met betrekking tot milieugoederenvond op 16/10 plaats. Vlaanderen wil een ambitieus EGA-akkoord waarbij ook milieudiensten
kunnen worden besproken.
Handelsdefensie
Ook over de modernisering van de handelsverdedigingsinstrumenten kon op de Europese Raad
geen doorbraak worden bereikt. De Europese lidstaten blijven vasthouden aan hun
oorspronkelijke positie. België en Vlaanderen stellen zich flexibel op. Voor Vlaanderen kan er
afgeweken worden van de ‘lesser duty rule’ door deze geval per geval te benaderen en
afhankelijk te maken van vooraf vastgestelde criteria op EU-niveau.
Beperkingen op handel in goederen en diensten gebruikt voor terechtstellingen of foltering
Op 4 oktober 2016 stemde het Europees Parlement in met een voorstel tot wijziging van de
verordening uit 2005 aangaande de handel in goederen en diensten die gebruikt kunnen worden
voor de uitvoering van de doodstraf of voor folterpraktijken. De voorgestelde wijzigingen
verscherpen bepaalde definities en controlemaatregelen. Voordien hadden de Raad, de
Commissie en het Parlement reeds een politiek akkoord gevonden tijdens de trilogen. Nu is het
aan de Raad om de wijzigingen formeel goed te keuren.
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Conform de desbetreffende VN-verdragen en het EU-Grondvest van de Fundamentele Rechten
geldt in de EU een volledig verbod op het gebruik van de doodstraf en folterpraktijken. Ook in
derde landen wil de EU dergelijke praktijken tegengaan. De verordening dient hiertoe bij te
dragen. Ze verbiedt de invoer en uitvoer van goederen die geen ander praktisch gebruik hebben
dan bij het uitvoeren van de doodstraf of folterpraktijken. Ze legt ook de handel aan banden in
goederen die in eerste instantie niet hiervoor bestemd zijn, maar er wel voor gebruikt kunnen
worden.
6. Raad Landbouw en Visserij
Sessie Landbouw
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
(incl. titel)
Hoofdpunten van de
agenda

1.

10 oktober 2016
Luxemburg
Willy Borsus (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
Landbouw en Maatschappelijke integratie)
1. Toelichting en bespreking van de Omnibusverordening
2. Marktsituatie en marktmaatregelen
3. Vereenvoudiging van de vergroening

Toelichting en bespreking van de Omnibusverordening

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Hogan verduidelijkte dat de omnibusverordening technische wijzigingen
aanbrengt aan de basisverordeningen van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Dit
maakt deel uit van de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader. De
voorstellen in deze omnibus beogen de vereenvoudiging van het GLB. Hogan drukte zijn wens
uit om geen controversiële punten aan te kaarten met dit voorstel. Ook kunnen we het best
de wijzigingen als een pakket beschouwen, zodat ze snel kunnen worden goedgekeurd. De
belangrijkste punten waren volgens hem:

Een sectorspecifieke tool voor inkomensstabilisatie

Eenvoudigere regels voor toegang tot leningen

Technische wijzigingen om administratieve rompslomp te wijzigen

Lidstaten krijgen de mogelijkheid om de notie ‘actieve landbouwer’ niet langer toe
te passen

Schrappen van maximum hectaren voor jonge boeren

Meer steun voor lidstaten met een lage organisatiegraad in groenten en fruit en
coaching als nieuwe maatregel voor producentenorganisaties

Versnellen van het oplossen van onregelmatigheden
De lidstaten verwelkomden het voorstel. Er was brede steun voor de behandeling van de
landbouwpunten in de landbouwfilière. Sommigen vonden de vereenvoudigingsvoorstellen te
weinig ambitieus en deden extra suggesties. De lidstaten lieten zich ook uit over de specifieke
voorstellen. Het voorstel om de kosten van niet-inning volledig af te wentelen op de lidstaten
in geval van onregelmatigheden, kon op forse weerstand rekenen, ook van België. België
verwelkomde verder de vereenvoudiging van de notie ‘actieve landbouwer’ maar ging niet
akkoord met het optioneel maken van dit concept. België deed voorstellen om het systeem
van inkomensstabilisatie nog verder te vereenvoudigen en legde het item van pensioenboeren
op tafel (boeren die op pensioen zijn maar nog altijd steun ontvangen uit het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Tot slot was België bezorgd om de landbouwmarges
binnen het budget (de marges op de begroting binnen de landbouwpost).
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Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement is medewetgever voor dit dossier en zal dus zijn positie moeten
bepalen ten aanzien van de omnibusverordening.
2. Marktsituatie en marktmaatregelen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Hogan wees op het herstel op de landbouwmarkten. De maatregel voor een
productiebeperking in de zuivel is succesvol gebleken met een opname van 99% van de
beschikbare hoeveelheid en 52.000 geïnteresseerde landbouwers. De melkprijs voor de
landbouwer is beginnen stijgen in augustus. Ook de externe vraag doet het goed, onder meer
in China. In de rundsvleessector komen de prijzen onder druk door overaanbod, maar de
export doet het goed. Er komt een extra promotieprogramma voor rundsvlees voor 2017 (15
miljoen euro). De situatie op de varkensmarkt is verbeterd, al zijn we nu afhankelijk van
China en is er dus nood aan diversifiëring. Door de teleurstellende graanoogst is het zoeken
naar een nieuw evenwicht, maar de prijzen zijn nog altijd hoog. De grote voorraad appelen
en peren (onder meer in België) drukt op de prijs. De ophoudprijzen zullen worden verhoogd.
Wat betreft suiker hebben de co-wetgevers in 2013 beslist om de quota af te schaffen in 2017.
Hogan wil hier niet aan raken.
De meeste delegaties erkenden de verbeterde toestand op de markt, maar riepen op om de
situatie nauw op te volgen. Sommigen wezen op de moeilijke situatie in hun land. Een aantal
delegaties hielden een pleidooi voor verdere maatregelen. Op vlak van sui ker wees België op
de moeilijke situatie in eigen land omwille van het uitblijven van een interprofessioneel
akkoord. Iedere lidstaat heeft een tonnage toegewezen gekregen van groenten en fruit die ze
uit de markt mogen nemen met een EU-ondersteuning. Sommige lidstaten zullen hier geen
gebruik van maken. Van die hoeveelheden vroeg België dat ze herverdeeld worden onder die
lidstaten voor wie de hoeveelheid te weinig is. Ook pleitte België voor een gelijkschakeling
van de ophoudprijzen voor de Ruslandinterventie met de normale interventie.
De
interventieprijzen zijn verschillend voor de normale interventie (en die wordt opgetrokken) en
de buitengewone maatregelen in het kader van het Russisch embargo. Van die laatste zou
België willen dat ze gelijk worden verhoogd als de normale interventie.
Hogan was van mening dat we de maatregelen de tijd moeten geven. Het herstel is fragiel,
dus moeten we blijven monitoren.
3. Vereenvoudiging van de vergroening

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In naam van 18 lidstaten stelde Polen vragen bij een drietal voorstellen voor aanpassing aan
de vergroening.
Hogan stelde dat het GLB een economisch, ecologisch en sociaal beleid is en dat we niet
mogen afdoen aan één van deze elementen. Hij heeft inderdaad drie voorstellen gedaan die
de vergroening willen opschroeven om zo te antwoorden op wensen in de samenleving. Hij
vroeg om steun voor het pakket, maar tegelijkertijd kondigde hij een aantal aanpassingen
aan. Zo zal de periode voor braakligging beperkt blijven tot 6 maand, zal de minimumperiode
voor groenbedekkers en vanggewassen beperkt worden tot 8 weken en komt er een
overgangsperiode tot 2018 met een mogelijkheid om de maatregelen vroeger toe te passen.
Het pesticidenverbod op ecologisch aandachtsgebied blijft, maar de controles zullen
vereenvoudigd worden. Het gebruik van pesticiden op ecologisch aandachtsgebied is immers
moeilijk te verdedigen.
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Link met het Europees Parlement

De voorstellen zullen opgenomen worden in een gedelegeerde handeling die ook door het
Europees Parlement moet goedgekeurd worden.
Sessie Visserij
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
(incl. titel)
Hoofdpunten van de
agenda

1.

10 oktober 2016
Luxemburg
Jan Hoogmartens (Adjunct-permanent Vertegenwoordiger van
België bij de EU)
1. Vaststelling van TAC en quota voor 2017 in de Oostzee
2. Gedachtewisseling over het jaarlijks overleg tussen de EU en
Noorwegen
3. Gedachtewisseling over de jaarlijkse zitting van de ICCAT
(International Commission for the Conservation of Atlantic
Tunas)

Vaststelling van TAC en quota voor 2017 in de Oostzee

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Vaststelling van de vangstmogelijkheden in 2017 voor de Oostzee. Na lange, intense
besprekingen werd er een unaniem politiek akkoord gesloten. Vlaanderen heeft geen
vangstmogelijkheden in de Oostzee.
2. Gedachtewisseling over het jaarlijks overleg tussen de EU en Noorwegen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Naar jaarlijkse traditie volgt er tijdens de oktoberraad een gedachtewisseling over de
besprekingen tussen de EU en Noorwegen. Ook de Vlaamse vloot heeft vangstmogelijkheden
in de Noorse wateren. Bovendien worden heel wat bestanden gemeenschappelijk beheerd.
Samen met andere lidstaten vroeg Vlaanderen bijzondere aandacht voor de implementatie
van de aanlandingsverplichting en de omschakeling naar vangstquota met zogenaamde TAC
top-ups. Daarnaast kwam het gemeenschappelijk beheer van onder meer Noordzee kabeljauw,
schol en tong aan bod in de Belgische interventie.
3. Gedachtewisseling over de jaarlijkse zitting van de ICCAT (International Commission for
the Conservation of Atlantic Tunas)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Gedachtewisseling als voorbereiding op de jaarlijkse zitting van de ICCAT (International
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). Vlaanderen heeft hier geen directe
belangen.
7. Raad Economische en Financiële zaken
Datum
Plaats

11 oktober 2016
Luxemburg
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Woordvoerder voor België François Roux (Permanent Vertegenwoordiger van België bij de
(incl. titel)
Europese Unie)
Hoofdpunten van de 1. Hervorming
Economische
en
Monetaire
Unie
–
agenda (inclusief ontbijt)
vereenvoudiging van de implementatie van het Stabiliteitsen Groeipact (stand van zaken)
2. Gezamenlijk verslag inzake gezondheidszorgstelsels en
budgettaire houdbaarheid (presentatie door de Commissie)
3. Europees Semester (lering – gedachtewisseling)
1.

Hervorming Economische en Monetaire Unie – vereenvoudiging van de implementatie van
het Stabiliteits- en Groeipact (stand van zaken)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens de informele Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) van april wisselden de
ministers van gedachten over mogelijke pistes inzake de verhoging van de voorspelbaarheid
en transparantie van de implementatie van het Stabiliteits- en Groeipact. Het voorzitterschap
stelde dat er een te grote focus gelegd wordt op het structureel resultaat, dat niet te
observeren is, volatiel is en vaak onderhevig is aan grote correcties ex-post. Een te grote
focus op een dergelijke indicator maakt het moeilijk om een gepast begrotingsbeleid te
voeren. Tijdens deze informele Raad werd aan het Economisch en Financieel Comité het
mandaat gegeven om te onderzoeken in hoeverre een bijgestelde uitgavennorm een grotere
rol zou kunnen spelen in de beoordeling van de naleving van de regels van het Stabiliteits - en
Groeipact en in welke mate een grotere focus op de middellange termijn een goede zaak zou
zijn. Dit alles zonder de regels van het Stabiliteits- en Groeipact te wijzigen.
Tijdens de ECOFIN Raad van oktober gaf de voorzitter van het Economisch en Financieel
Comité een overzicht van de werkzaamheden die totnogtoe verricht werden. Er werd
geconcludeerd dat het Economisch en Financieel Comité de aangevatte werkzaamheden dient
verder te zetten.
Een grotere focus op de uitgavennorm zou leiden tot accuratere budgettaire aanbevel ingen
en een grotere controle van de lidstaat op het eindresultaat gelet op de focus op
discretionaire maatregelen en abstractie makend van meevallers en tegenvallers.
België heeft nog geen officieel standpunt in dit dossier geformuleerd. De implementati e van
deze benaderingswijze in Belgische context wordt verder onderzocht.
2. Gezamenlijk verslag inzake gezondheidszorgstelsels
(presentatie door de Commissie)

en

budgettaire

houdbaarheid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers bespraken de gezondheidszorg en lange termijnzorg vanuit het standpunt van
het streven naar duurzame openbare financiën. De ministers wisselden van gedachten inzake
hervormingen en kostenontwikkelingen in eigen land. De Commissie wees op demografisc he
en niet-demografische factoren, evenals structurele uitdagingen zoals het streven naar een
meer effectieve allocatie van middelen. De werkgroep die de Eurogroep voorbereid t zal dit
thema verder onderzoeken met de bedoeling in 2017 tot algemene principes te komen. België
kwam niet tussen in de discussie.
3. Europees Semester (lering – gedachtewisseling)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
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De Commissie gaf een overzicht van de wijzigingen die in het afgelopen jaar werden
aangebracht aan het Europees Semester (zoals de vervroeging van de publicatie van de
aanbevelingen voor de eurozone en meer gefocuste landenspecifieke aanbevelingen) en
suggereerde verbetermogelijkheden om de implementatiegraad van de aanbevelingen te
verhogen (bijvoorbeeld het versterken van de bilaterale besprekingen). Tenslotte herinnerde
de Commissie de lidstaten aan de publicaties die in de komende maanden verwacht mogen
worden in het kader van het Europees Semester. Er volgde geen discussie.

Link met het Europees Parlement

Op 26 oktober keurde het Europees Parlement een resolutie goed over het Europees Semester,
en
meer
specifiek
de
implementatie
van
de
prioriteiten
voor
2016
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-20160416+0+DOC+PDF+V0//NL )
8. Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
(incl. titel)
Hoofdpunten
agenda
1.

van

13 oktober 2016
Luxemburg
Philippe De Backer (Staatsecretaris voor de bestrijding van
sociale fraude, bescherming van de privacy en de Noordzee)
Jan Hoogmartens (Adjunct-permanent Vertegenwoordiger van
België bij de EU)
de 1. De Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa (oriënterend
debat)

Nieuwe vaardighedenagenda (oriënterend debat)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris Thyssen leidde de discussie in met de uitspraak dat het vaardighedenen het werkgelegenheidsbeleid hand in hand gaan. De vaardighedenagenda heeft raakvlakken
met andere beleidsdomeinen zoals onderwijs en industrie. Sedert de lancering ervan in juni
werden drie van de tien initiatieven gelanceerd: de vaardighedengarantie voor
laaggeschoolden, een voorstel tot herziening van het Europees Kwalificatiekader en de
herziening van Europass. Dit laatste instrument maakt het mogelijk om in het kader van de
leer- en werkmobiliteit te communiceren over vaardigheden en kwalificaties. De Commissaris
kondigde nog andere initiatieven aan zoals het instrument voor de profielbepaling van
onderdanen van derde landen, de coalitie voor digitale vaardigheden en banen, en een
blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden. In de loop van 2017
lanceert de Commissie een voorstel voor een versterkte mobiliteit voor leerlingen (duaal leren
en werken).
Alle lidstaten verwelkomen de vaardighedenagenda. De vaardigheden die het vaakst
beklemtoond worden, zijn transversale, digitale en basisvaardigheden. De lidstaten steunen
ook de mobiliteitsprogramma’s voor leren en werken. Er gaat ook veel aandacht naar de
erkenning van vaardigheden buiten het formeel leren en voor werkplekleren. Zowat iedereen
hamert op het belang van de betrokkenheid van de sociale partners en van de samenwerking
tussen verschillende beleidsactoren en beleidsniveaus voor de succesvolle realisatie van deze
agenda.
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België verwelkomt eveneens de nieuwe vaardighedenagenda en pleit voor soepelheid en
gebruiksvriendelijkheid van mobiliteitsprogramma’s zoals Erasmus+ en EURES. België is van
oordeel dat de vaardighedenagenda geen strak keurslijf mag zijn. Een schoolse aanpak
verplicht opleggen aan laag- en midden geschoolden blijkt in de praktijk immers geen
vruchten af te werpen. Leren kan ook op de werkplek. Verder zal er moeten ingezet worden
op sensibilisering, een goede leerloopbaanbegeleiding, een leercultuur in bedrijven voor alle
werknemers, een toegankelijk, flexibel en toekomstgericht opleidingsaanbod en
drempelverlagende opleidingsincentives. België vraagt een speciaal fonds voor digitale
vaardigheden waarmee tegemoet wordt gekomen aan de bijscholingsbehoeften van een breed
middensegment van werknemers. Tot slot moet de uitrol van de agenda gebeuren in een
breder “governance” kader. Vandaag is de samenhang met bestaande strategieën, zoals
Europa 2020, onduidelijk. Ook de monitoring en de financiering van de initiatieven verdienen
meer aandacht om de gewenste politieke urgentie op te roepen.

Link met het Europees Parlement

De Europese Commissie stelde de nieuwe vaardigheden voor op de plenaire zitting van het
Europees Parlement op 7 juni 2017. De Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van h et
Europees Parlement behandelde twee initiatieven van deze agenda, met name het voorstel
voor een aanbeveling tot invoering van een vaardighedengarantie en het voorstel voor een
aanbeveling tot de herziening van het Europees Kwalificatiekader, op 26 sept ember, 12
oktober en 7 november 2017.
9. Raad Milieu
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
(incl. titel)
Hoofdpunten van de
agenda
1.

17 oktober 2016
Luxemburg
Joke Schauvliege (Vlaams minister voor Leefmilieu)

1. Niet-ETS sectoren (Emissions Trading System)
2. Duurzaam waterbeheer

Niet-ETS sectoren

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers van Leefmilieu hielden een eerste oriënterend debat over het voorstel voor
bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties voor de lidstaten tegen 2030 (niet- ETS) en
het voorstel voor de opname van broeikasgasemissies en –verwijderingen door landgebruik,
verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 (LULUCFverordening).
Een groot deel van de lidstaten erkende dat het pakket zoals opgesteld door de Commissie
evenwichtig is en een goede basis vormt voor verdere besprekingen. Enkele lidstaten spraken
zich wel zeer kritisch uit over de doelstellingen en vragen een bespreking op de Europese
Raad. Ook gaven een aantal voornamelijk Oost-Europese lidstaten aan dat zij het er niet mee
eens zijn dat het startpunt voor de emissiereducties wordt berekend op basis van de
geverifieerde emissies 2016-2018.
In haar interventie benadrukte minister Schauvliege dat het voorstel voor België een grote
uitdaging vormt, maar dat ons land zeker bereid is om die uitdaging aan te gaan. België
erkent dat het voorstel een evenwichtig pakket vormt, waarbij de inspanningen van de
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lidstaten niet enkel bepaald worden door de nationale doelstellingen in 2030, maar ook door
het startpunt op basis waarvan de doelstellingen berekend worden en de
flexibiliteitsmechanismen. Voor België is het belangrijk dat dit evenwicht in het voorstel
behouden blijft.
Vele lidstaten, waaronder België, gaven ook aan te willen werken op het versterken van de
flexibiliteitsmechanismen. Specifiek inzake de flexibiliteit met LULUCF waren er nog ve el
vragen en zorgen, zoals over het plafond dat is ingesteld voor het meerekenen van
broeikasgasemissiereducties in de LULUCF-sectoren en het al dan niet meerekenen van
emissiereducties door bosbeheer.

Link met het Europees Parlement

De twee voorstellen volgen de gewone wetgevende procedure en worden besproken in de
ENVI Commissie (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) van het Europees
Parlement. Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE/NL) is rapporteur voor het ESR-voorstel, Norbert Lins
(EPP/DE) is rapporteur voor het LULUCF-voorstel. Commissies voor opinie: ITRE (industrie,
onderzoek en energie), REGI (regionale ontwikkeling), TRAN (vervoer en toerisme), AGRI
(landbouw en plattelandsontwikkeling), DEVE (ontwikkelingssamenwerking).
2. Duurzaam waterbeheer

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Raad nam conclusies aan inzake duurzaam waterbeheer. De conclusies benadrukken onder
meer dat de doelstellingen van het EU-waterbeleid, waaronder duurzaam gebruik en beheer
van water, beter moeten worden geïntegreerd in ander relevant beleid, zoals voedsel,
landbouw, visserij, energie, vervoer, industrie, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en
toerisme op alle niveaus, alsook in toepasselijke financiële mechanismen van de EU.
De conclusies erkennen dat de lidstaten onderhevig zijn aan zeer diverse geografische en
milieukenmerken en dat er dus geen “one size fits all”-aanpak voor het waterbeleid kan zijn.
België verwelkomde de conclusies en met name de paragraaf die de Europese Commiss ie
oproept om ruim vóór de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2019 tijdige en juridisch
deugdelijke opties uit te werken voor de uitvoering van de kaderrichtlijn tegen 2027 en
daarna.
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BIJLAGE II: NIEUWE VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE
COMMISSIE – PRIORITAIR VOOR VLAANDEREN
A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige naam
Referentienummer
Soort initiatief

Actoren +
besluitvormingsprocedure in
de Raad

Actoren + rol van het Europees
Parlement

Link naar documenten
COM Impact Assessment

Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader
(MFK) 2014-2020
COM(2016) 603
Niet-wetgevend (mededeling)
wetgevend (aanpassing bestaande instrumenten en nieuwe
wetgevende instrumenten)
Begrotingscomité en ad hoc raadswerkgroep ‘Vrienden van
het Voorzitterschap’
Jaarlijkse begrotingsprocedure (gekwalificeerde
meerderheid), gewone wetgevingsprocedure (gekwalificeerde
meerderheid), procedure voor de aanpassing van de MFKverordening (unanimiteit)
Begrotingscommissie
Het EP vormt samen met Raad de Begrotingsautoriteit die
de jaarbegroting goedkeurt (meerderheid van de
uitgebrachte stemmen), het dient instemming te geven bij
een aanpassing van de MFK-verordening en is volwaardige
partner in de gewone wetgevingsprocedure (meerderheid
van de uitgebrachte stemmen).
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm#com_20
16_603
De Commissie heeft geen impact assessment gepubliceerd.

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

iV
Alle beleidsdomeinen
Federale overheid en de andere gemeenschappen en
gewesten
SOIA-dossierteam
DGE

C. Inhoud van het voorstel

Inleiding
Op woensdag 14 september 2016 presenteerde de Commissie haar voorstellen voor een
tussentijdse herziening van het MFK 2014-2020. Het pakket bestaat uit voorstellen voor
budgetverhogingen (top-ups), versoepelingen van de flexibiliteitsmechanismen en stroomlijning
van de begrotingsregels. Deze drie luiken worden hierna behandeld.
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In het kielzog van de herziening van het MFK doet de Commissie ook voorstellen inzake het
Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), wifi4EU en een extern investeringsplan en
bijhorend Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFSD).
De Commissie wenst vaart te zetten achter de behandeling van haar voorstellen in de Raad en
het Europees Parlement. Het mikt op afronding tegen eind 2016, behalve voor de stroomlijning
van de begrotingsregels, waar aanname pas verwacht wordt in de loop van volgend jaar.

1.

Top-ups

De Commissie stelt voor om de begroting 2017 en de financiële programmering 2018-2020 aan te
passen teneinde 6,3 miljard euro meer uit te kunnen geven dan tot nu toe is voorzien: 2,4 miljard
euro voor groei en jobs en 3,9 miljard euro voor migratie.
Volgens de Commissie kunnen de extra uitgaven gefinancierd worden zonder verhoging van de
plafonds in het MFK door gebruik te maken van de marges en de flexibiliteitsinstrumenten (zie
2).



GROEI EN JOBS

Om de investeringen in de EU te bevorderen, stelt de Commissie voor om het budget van een
aantal bestaande programma’s in rubriek 1a van het MFK te verhogen: Horizon 2020 (onderzoek),
Erasmus+ (onderwijs) en CEF Transport. Deze programma’s zouden door een grotere omvang
meer innovatieve projectaanvragen kunnen goedkeuren en meer financiering kunnen
verstrekken.
Daarnaast presenteert de Commissie ook twee nieuwe voorstellen die volgens de Commissie een
positief effect kunnen hebben op economische groei: het vergroten van de lokale
beschikbaarheid van internet via een nieuw programma Wifi4EU genaamd en het verhogen en
verlengen van het Europees Fonds voor Strategische investeringen (EFSI).
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De Commissie stelt daarnaast dat de (jeugd)werkloosheid nog altijd hoog is. De Commissie stelt
daarom voor om de looptijd van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) te verlengen en een
additioneel bedrag van 1 miljard euro hiervoor ter beschikking te stellen (2017-2020). Met deze
investeringen zouden mensen onder de 25 jaar die leven in een regio met hoge
jeugdwerkloosheidsgraad geholpen kunnen worden bij het vinden van een baan, stage, of
opleiding.


MIGRATIE

Gedurende de looptijd van het huidige MFK is de EU geconfronteerd met een hoge instroom van
migranten. In reactie hierop, zet de EU in op de verbetering van de grensbewaking, de
verbetering van het asielsysteem en het ondersteunen van landen binnen en buiten de EU bij het
opvangen van migranten. In de afgelopen periode zijn hiervoor diverse wetgevende voorstellen
gepresenteerd, zoals de oprichting van een Europese Grens- en Kustwacht, de oprichting van een
Europees asielagentschap en een instrument voor noodsteun binnen de EU. Daarnaast
presenteerde de Commissie tegelijkertijd met de tussentijdse herziening een mededeling over een
nieuw extern Investeringsplan, gericht op het wegnemen van oorzaken van migratie door meer
investeringen in ontwikkelingslanden via een nieuw investeringsfonds, het Europees Fonds voor
Duurzame Ontwikkeling (EFSD).
Om de financiële gevolgen van deze voorstellen in te passen in het MFK, stelt de Commissie voor
om de beschikbare middelen voor de resterende jaren van dit MFK voor migratie en veiligheid
binnen de EU te verhogen met ruim 2,5 miljard euro en voor extern beleid, met het oog op het
aanpakken van de grondoorzaken van migratie, met 1,4 miljard euro.

2. Meer flexibiliteit
De Commissie stelt dat de bestaande flexibiliteit binnen het MFK in omvang beperkt is doordat
het vergaand benut is voor het inpassen van de aanpak van de migratiecrisis en de financiering
van het EFSI. De Commissie stelt daarom voor om op drie manieren de flexibiliteit van het MFK
voor de komende jaren te vergroten.


OVERKOEPELENDE MARGES

De Commissie stelt voor om een aantal wettelijke beperkingen op het gebruik van de
overkoepelende marge voor vastleggingskredieten en de overkoepelende marge voor
betalingskredieten op te heffen. Beide instrumenten maken het mogelijk om ingezette kredieten
in een begrotingsjaar aan het einde van een jaar door te schuiven naar latere begrotingsjaren.
Voor de overkoepelende marge geldt er thans een tijdsbeperking op het gebruik. Enkel de
kredieten uit de jaren 2014-2017 kunnen overgedragen worden naar de jaren 2016-2020.
Daarnaast geldt er een beperking op de inzet van de overgedragen kredieten. Ze kunnen met
name enkel ingezet worden voor groei en jobs, in het bijzonder jeugdwerkgelegenheid. De
Commissie stelt nu voor om de tijdsbeperking en de beperking op de inzet op te heffen.
Voor de overkoepelende marge voor de betalingen, die het mogelijk maakt om ongebruikte
betalingskredieten door te schuiven naar latere begrotingsjaren, geldt er voor de jaren 2017, 2018
en 2019 een wettelijke bovengrens op het totaalbedrag van respectievelijk 7, 9 en 10 miljard euro.
De Commissie stelt voor om die begrenzing op te heffen.


SPECIALE INSTRUMENTEN
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De Commissie stelt voor om de speciale instrumenten die bedoeld zijn voor het reageren op
onvoorziene omstandigheden te verhogen en uit te breiden. Er zijn thans vier speciale
instrumenten beschikbaar: de reserve voor noodhulp, het globaliseringsfonds, het
solidariteitsfonds en het flexibiliteitsinstrument. Deze reserves kunnen alleen aangewend worden
in wettelijk welomschreven gevallen.
De Commissie stelt voor om de jaarlijkse gebruikslimiet van het flexibiliteitsinstrument te
verhogen van 471 miljoen naar 1 miljard euro en voor de reserve voor noodhulp van 280 miljoen
naar 500 miljoen (beiden in prijzen 2011).
Daarnaast stelt de Commissie voor om een nieuw instrument toe te voegen aan het MFK, een
EU-crisisreserve, in te zetten bij humanitaire rampen of veiligheidsrisico’s binnen de EU. De EUcrisisreserve is volgens de Commissie een aanvulling op de reserve voor noodhulp, die is bestemd
voor crisissen buiten de grenzen van de EU. Het instrument zou gefinancierd worden met
overdracht op het einde van een begrotingsjaar van vrijgemaakte kredieten ('decommitments')
naar een volgend begrotingsjaar.


FINANCIERING VAN DE SPECIALE INSTRUMENTEN

De Commissie stelt voor om de betalingskredieten van de speciale instrumenten boven het
jaarlijks MFK-plafond te laten uitstijgen, zoals dat ook geldt voor de vastleggingskredieten.
Hierdoor kunnen de daadwerkelijke uitgaven (de betalingen) hoger uitkomen dan het MFKplafond.

3. Stroomlijnen van de begrotingsregels
De financiële verordening van de EU-begroting bevat de begrotingsregels die relevant zijn voor
de totstandkoming, uitvoering, besteding en controle op de EU-begroting. Daarnaast regelt het
de bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten, de Europese Commissie en de Europese
Rekenkamer ten aanzien van de EU-begroting. Inmiddels heeft deze verordening een
recordaantal pagina’s bereikt en kent het een grote mate van complexiteit, zowel op zichzelf als
in samenhang met de sectorverordeningen (zoals de ESIF-verordening voor Europese structuuren investeringsfondsen) die per fonds en/of financieringsinstrument nog nadere regels scheppen.
Het Commissievoorstel beoogt het aantal regels te verminderen en te stroomlijnen. Verder
worden inhoudelijke wijzigingsvoorstellen gedaan die door de Commissie omschreven worden
als opstap naar de bestedingsprogramma’s post-2020. De grote blokken van de voorgestelde
verandering zijn: vereenvoudiging, cross reliance (waarbij de Commissie meer wil kunnen
steunen op onafhankelijke audits die zijn uitgevoerd door internationale partners zoals de VN of
Wereldbank of door lidstaten), single set of rules voor gecombineerde maatregelen, financiële
instrumenten, flexibel begrotingsmanagement, focus op resultaten, stroomlijnen van rapportages
door de Commissie.
D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
In de mate dat lokale besturen en middenveldorganisaties potentiële begunstigden zijn van EUsubsidies uit de genoemde programma’s met budgetverhoging, kan dit opportuniteiten bieden.
In dit verband is het programma wifi4EU - dat Wifi op lokaal niveau subsidieert – relevant. Het
programma heeft een voorgesteld budget van 50 miljoen euro en subsidies worden toegekend
op basis van wie eerst komt wie eerst maalt.
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De stroomlijning van de begrotingsregels zullen potentieel positieve gevolgen hebben voor lokale
besturen en middenveldorganisaties die EU-subsidies ontvangen. De Commissie organiseerde in
voorbereiding op haar voorstellen een openbare raadpleging die geïnteresseerde lokale besturen
en middenveldorganisaties toeliet om input te geven.
E. Subsidiariteitsinschatting
De voorgestelde budgetwijzigingen hebben grotendeels betrekking op bestaande programma’s,
die eerder al aan een subsidiariteitsinschatting werden onderworpen.
Voor het nieuw programma Wifi4EU kan men de vraag stellen of het aan het
subsidiariteitsbeginsel voldoet, aangezien het initiatief gericht is op het lokale niveau.
F. Eerste politieke standpuntinname

1.

Meer middelen

Uit de reacties van de lidstaten op de Raad Algemene Zaken van 18 oktober blijkt eensgezindheid
over het belang van de voorgestelde bestedingsprioriteiten. De prioritaire inzet van middelen
voor groei, jobs en migratie wordt breed gedeeld.
Ook de Vlaamse Regering deelt die prioriteiten en juicht in het bijzonder de versterkte inzet toe
op Horizon 2020, Erasmus+, CEF Transport en Cosme wegens de toegevoegde waarde van deze
programma’s en de mogelijke middelenstroom naar Vlaamse actoren.
Voor wat betreft de inschatting van de voorgestelde verlenging en verhoging van de middelen
voor het YEI, is de Vlaamse Regering van mening dat er eerst nog rekening zal moeten gehouden
worden met de bevindingen in het evaluatierapport dat pas later dit jaar beschikbaar zal zijn.
Voor wat betreft het Wifi4EU-voorstel, kan de vraag gesteld worden of dit initiatief wel in lijn is
met het subsidiariteitsbeginsel.
Voor wat betreft EFSI, kan Vlaanderen instemmen met de verlenging. De verhoging van de
middelen moet evenwel ook gekoppeld worden aan een strengere bewaking en aanscherping
van de additionaliteit. Dat laatste blijkt niet eenduidig uit het voorstel van de Commissie. Het is
in dat verband belangrijk dat er ook rekening gehouden worden met de uitkomst van de
onafhankelijke evaluatie van de additionaliteit die verwacht wordt eind november. Voorts kan
Vlaanderen instemmen met de grotere focus op grensoverschrijdende vervoers-, energie- en
digitale projecten - al heeft het moeite met het verplicht karakter om steeds één cohesieland te
betrekken –, en steunt het de extra nadruk die sectoraal komt te liggen op projecten die
bijdragen tot de verwezenlijking van de COP21-doelstellingen, op prioritaire energieinterconnectieprojecten en op energie-efficiëntieprogramma’s en op kmo’s. Anderzijds strookt de
bijkomende sectorale concentratie op landbouw, visserij, aquacultuur en defensiegerelateerde
projecten niet met de vraag van de Vlaamse Regering om EFSI te focussen.

2. Meer flexibiliteit
Naast eensgezindheid over de bestedingsprioriteiten, is ook eensgezindheid nodig onder de
lidstaten over de nood aan verhoogde flexibiliteit, maar de netto-betalende lidstaten en de
netto-ontvangende lidstaten verschillen in zienswijze over de invulling hiervan.
De nettobetalende lidstaten willen meer flexibiliteit door het creëren van voldoende marges
door herschikking en besparingen binnen de bestaande MFK-plafonds. Zij zijn tevens van mening
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dat de betalingskredieten van de speciale instrumenten niet boven het MFK-plafond mogen
uitstijgen, zoals de Commissie voorstelt. De huidige MFK-verordening is wat dat betreft niet
duidelijk. De MFK-verordening stelt dat de speciale instrumenten in vastleggingen boven het
plafond mogen stijgen, maar er is niets gespecificeerd voor de betalingen. De netto-ontvangende
lidstaten volgen de Commissie in haar voorstel om de betalingskredieten van de speciale
instrumenten boven het MFK-plafond te laten uitstijgen. Zij vrezen een tekort van
betalingskredieten voor bestaande programma’s als dit niet zou gebeuren.
De Belgische positie, vastgelegd na DGE-coördinatie, sluit zich aan bij de zienswijze van de
nettobetalers. Minister Reynders wees in zijn interventie op de Raad Algemene Zaken van 18
oktober op het waarborgen van de begrotingsneutraliteit, zoals de Commissie eveneens vraagt
aan de lidstaten voor hun nationale begrotingen. Daarnaast gaf hij ook mee dat vooraleer een
nieuw speciaal instrument zoals de EU-crisisreserve ingevoerd kan worden er eerst verzekerd
dient te worden dat de al bestaande speciale instrumenten goed functioneren. Deze mening
wordt door heel wat andere lidstaten gedeeld.

3. Stroomlijnen van de begrotingsregels
De Vlaamse Regering steunt in algemene zin het streven om de administratieve lasten voor
zowel uitvoerende instanties als begunstigden van EU-middelen te verminderen. De voorstellen
van de Commissie voor vereenvoudiging, cross reliance (waarbij de Commissie meer wil kunnen
steunen op onafhankelijke audits die zijn uitgevoerd door internationale partners zoals de VN of
Wereldbank of door lidstaten) en focus op prestatieverantwoording kunnen, afhankelijk van de
precieze invulling, positieve gevolgen hebben. Dit dient nog verder uitgeklaard te worden.
In het Begrotingscomité heeft de Commissie een aantal presentaties gegeven met uitleg over
enkele thema’s uit de herziening. Daarbij was ruimte voor korte reacties of vragen van lidstaten.
Uit deze eerste korte inventarisatie blijkt dat veel lidstaten de doelstellingen van deze herziening
lijken te steunen, maar in de uitwerking ervan kritisch zijn over bijvoorbeeld de voorgestelde
flexibiliteit, de nieuwe focus op performance, de single set of rules en de toepassing van cross
reliance.
Vanwege de grote omvang van de wijzigingsvoorstellen (971 pagina’s) hebben lidstaten eerst de
tijd nodig om alle voorstellen goed te kunnen bestuderen. De inhoudelijke en artikelsgewijze
onderhandelingen zullen naar verwachting pas aanvangen tijdens het Maltese voorzitterschap en
nadat het formele advies van de Europese Rekenkamer over dit wetsvoorstel is ontvangen
(voorzien in januari).
In de Raadswerkgroep Structurele Maatregelen worden de voorstellen behandeld die relevant
zijn voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (zoals de wijzigingen aan de
Verordening met Gemeenschappelijke Bepalingen en de fondsspecifieke verordeningen rond
EFRO en ESF). De Vlaamse beheerders van de ESI-fondsen, namelijk EFRO, ESF, ELFPO en EFMZV
worden nauw betrokken bij deze besprekingen.
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BIJLAGE III: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 oktober 2016 werden 4 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM(2016) 0683
Naam: heffingsgrondslag
vennootschapsbelasting
Voorstel: COM(2016) 0685
Naam:
gemeenschappelijke basis
vennootschapsbelasting
Voorstel: COM(2016) 0686
Naam:
mechanismen
beslechtingen geschillen
dubbele belasting
Voorstel: COM(2016) 0687
Naam:
hybride
mismatches met landen
buiten de EU

Inhoud
Voorstel voor een richtlijn van de RAAD inzake een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de
vennootschapsbelasting
Voorstel voor een richtlijn van de RAAD inzake een gemeenschappelijke basis voor de vennootschapsbelasting

Voorstel voor een richtlijn van de RAAD inzake de mechanismen voor de beslechting van geschillen over dubbele
belasting in de Europese Unie

Voorstel voor een richtlijn van de RAAD ter aanpassing van richtlijn (EU) 2016/1164 inzake hybride mismatches met
landen van buiten de EU
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2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 oktober 2016 werd 1 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
Inhoud
Termijn[4]
RL: (EU) 2016/1855
Richtlijn (EU) 2016/1855 van de Commissie van 19 oktober 2016 tot wijziging van Richtlijn 10-11-2018
Naam: gebruik van extractiemiddelen 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing
bij de productie van levensmiddelen van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie
en bestanddelen
van levensmiddelen en bestanddelen daarvan

[4]

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
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3.

Stand van zaken omzettingsdossiers

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

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord. Het scorebord van de Europese
Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de 28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams
scorebord interne markt” samengesteld.
A.

Vlaams scorebord van december 20161

Het Vlaams scorebord van december 2016 omvat 12 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 5 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/1168

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/1168 van de Commissie van 15 juli 2015 tot wijziging van de richtlijnen 30-06-2016
Naam: onderzoek van bepaalde 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van richtlijn
rassen van landbouw- en 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van richtlijn 2002/55/EG van de Raad, met
betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen
groentegewassen
en groentegewassen zich tenminste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
Beleidsdomein(en): LV
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door het ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II
Minister(s): Schauvliege
1

Het Vlaams scorebord van december 2016 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van
december 2016. Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2016 en waarvoor de integrale
omzetting moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 11 december 2016.
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bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet
uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek. Het ministerieel besluit werd op 10 juni 2016
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 14 juni 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54054.
RL: (EU) 2015/1955

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/1955 van de Commissie van 29 oktober 2015 tot wijziging van de 30-06-2016
Naam: in handel brengen van bijlagen I en II bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van
zaaigranen
zaaigranen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen
Beleidsdomein(en): LV
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de
Minister(s): Schauvliege
handel in en de keuring van zaaigranen. Het ministerieel besluit werd op 10 juni 2016 gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 54010.
RL: (EU) 2016/970

Richtlijn (EU) 2016/970 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG 21-09-2016
Naam:
lijst
van van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten
defensiegerelateerde producten In het Vlaams Gewest werden de bepalingen van Richtlijn 2009/43/EG geïmplementeerd in het
wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 en het wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, waarmee
Beleidsdomein(en): iV
Vlaanderen richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in nationale regelgeving. Richtlijn
Minister(s): Bourgeois
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
wordt van de Gemeenschappelijke EU-lijst van Militaire Goederen (ML-lijst). Deze ML-lijst wordt
jaarlijks aangepast en telkenmale wordt dan ook een nieuwe richtlijn gepubliceerd die de bijlage
van Richtlijn 2009/43 wijzigt. Richtlijn (EU) 2016/970 is een dergelijke wijzigende richtlijn. Het
Vlaams Gewest heeft in zijn wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 hier echter reeds op
geanticipeerd. Het begrip “defensiegerelateerde producten” van artikel 2, lid 5 wordt immers
gedefinieerd als “de producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die opgenomen
zijn in de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen”, waarmee telkens wordt verwezen
naar de laatst versie van die lijst zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Het Vlaams Gewest heeft in andere woorden reeds voldaan aan de omzetting van deze richtlijn.
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Het wapenhandeldecreet en het wapenhandelbesluit werden dan ook op 27 juni 2016 genotificeerd
aan de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54366
en MNE (2016) 54367.
RL: 2014/80/EU
Naam: bescherming grondwater
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

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

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: 2014/100/EU
Naam:
monitoring
informatiesystem

Richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 11-07-2016
2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het
grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Voor de omzetting van deze richtlijn is een wijziging van bijlage 2.4.1. van titel II van VLAREM
nodig. Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat
betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieu-kwaliteitscriteria, werd
op 27 juni 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 13 juli 2016 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016)54802 en MNE
(2016)54803.
Richtlijn 2014/99/EU van de Commissie van 21 oktober 2014 tot wijziging, met het oog op 12-05-2016
aanpassing aan de technische vooruitgang, van richtlijn 2009/126/EG inzake fase IIbenzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations
De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek. Dit besluit
werd op 26 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 29 augustus 2016
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
(2016) 55511.

Laatste stand van zaken

Termijn

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

Voor de omzetting van deze richtlijn zal, ten gevolge van het advies van de Raad van State, een
besluit van de Vlaamse Regering worden opgemaakt. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse regering tot uitvoering van het
decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme
toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum werd op 8
juli 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
Raad van State.

RL: 2014/61/EU

Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen 01-01-2016
Naam: aanleg elektronische ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
communicatienetwerken
met snelheid
hoge snelheid
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw
Beleidsdomeinen: DKB, MOW, van snelle elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te
drukken door de toegang tot de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
LNE, CJSM
Minister(s): Homans,
Tommelein, Gatz

Weyts, De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een
instantie die geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot
infrastructuur, maar ook bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de
civiele werken en de toegang tot de fysieke binnenhuisinfrastructuur. Op 6 juli 2016 werd hiertoe
een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd door het overlegcomité. Dit ontwerp van
samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen
ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatie-netwerken met hoge
snelheid werd op 30 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de
gemeenschappen. Er werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de
omzetting van deze richtlijn in Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een
conceptnota ‘Aanleg elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn)
goedgekeurd. In het najaar van 2016 zal een voorontwerp van decreet worden opgemaakt.

RL: 2013/55/EU

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

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts

OV, Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd
voor diverse beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de
Crevits, omzetting en de toepassing van deze richtlijn.
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke
omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Het voorontwerp van decreet werd op 22 april
2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en eventuele adviesaanvraag aan de Raad van
State. De adviezen van de SERV en van de Raad van State werden ontvangen.
Tegelijk wordt er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd een voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in
het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 op 10 juni 2016 principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de
thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties van onderdanen
van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus 2016 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient
het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het
vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te
worden gewijzigd. Het advies van de Raad van State over het ontwerp van ministerieel besluit
werd ontvangen.
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Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door
het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties.
RL: 2014/101/EU
Naam: waterbeleid
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

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

Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 20-05-2016
2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
De richtlijn legt nieuwe normen op met betrekking tot de monitoring van systeemparameters en
gebruikte methoden. Deze nieuwe normen staan beschreven in een document dat deel uitmaakt
van de nieuwe stroomgebiedsbeheersplannen van de Maas en De Schelde die onlangs door de
Vlaamse Regering werden vastgesteld. Ze worden nu reeds toegepast door de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM). Om de omzetting te formaliseren wordt ook een besluit van de Vlaamse
Regering aangepast. Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde
monitoring-programma van de water-toestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet
van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van Richtlijn
2014/101/EU werd op 7 oktober 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Publicatie in het
Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.
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

31-07-2016

De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het
duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12
december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
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en afvalstoffen werd op 23 september 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.
RL: 2014/94/EU

Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de 18-11-2016
Naam: uitrol van infrastructuur uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
voor alternatieve brandstoffen
In het kader van deze richtlijn, die de lidstaten verplicht om nationale beleidskaders te maken voor
de marktontwikkeling van milieuvriendelijke energie/brandstoffen voor voertuigen en de
Beleidsdomein(en): LNE
bijbehorende infrastructuur, keurde de Vlaamse Regering op 18 september 2015 de conceptnota
Minister(s): Tommelein
'Clean power for transport' goed. Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering het
bijbehorende Actieplan ‘Clean power for transport’ goed. Dit is een verdere uitwerking van de
conceptnota ‘Clean power for transport’ dat ook de omzetting van de richtlijn vastlegt. Het
actieplan is in de eerste plaats gericht op een doorbraak voor elektrische voertuigen en biedt
daarnaast kansen aan voer- en vaartuigen op aardgas en aan walstroom.
Op 14 januari 2016 werd het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het
energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft de invoering van een premie voor zero-emissie
voertuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Op 13 april 2016 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het energiebesluit van
19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbare dienstverplichtingen van de
distributienetbeheerders ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit geeft uitvoering aan een aantal punten uit de
conceptnota 'Clean Power for Transport' rond onder meer publiek toegankelijke laadpalen en CNG
installaties en de uitbouw van een basisinfrastructuur van publieke laadpunten.
Op 9 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit betreffende de
subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan ‘Clean Power for Transport’ definitief
goed.
RL: (EU) 2015/720
Naam: verbruik van
plastic draagtassen

lichte

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

27-11-2016

De omzetting wordt voorbereid.
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Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
B.

Vlaams scorebord van juni 20172

Het Vlaams scorebord van juni 2017 omvat 12 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 4 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/0011

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij 31-12-2016
Naam: in de handel brengen Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
van zaaizaad van oliehoudende oliehoudende planten en vezelgewassen
planten en vezelgewassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de
Beleidsdomein(en): LV
handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Het ministerieel
Minister(s): Schauvliege
besluit werd op 6 juli 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 8 juli 2016 genotificeerd
aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54695.
RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

2

Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de 31-12-2016
voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen,
alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het
toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de voorschriften
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van

Het Vlaams scorebord van juni 2017 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2016. Dat
laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2017 en waarvoor de integrale omzetting moet worden
gemeld aan de Commissie ten laatste op 12 juni 2017.
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fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56267.
RL: 2014/97/EU

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

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2015/2087

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

Laatste stand van zaken

Termijn

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

Naam:
havenontvangstvoorzieningen
voor
scheepsafval
en De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het
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ladingresiduen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

RL: (EU) 2015/1480
Naam: luchtkwaliteit
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het ontwerpbesluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12
december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen werd op 23 september 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.
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
De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu werd op 7 oktober
2016 principieel goedgekeurd met het oog op advies van de Raad van State.

RL: (EU) 2015/2376

Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU 31-12-2016
Naam: verplichte automatische wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
uitwisseling van inlichtingen op De richtlijn wordt omgezet door een decreet diverse fiscale bepalingen en een besluit. Het ontwerp
belastinggebied
van decreet houdende diverse fiscale bepalingen werd op 14 oktober 2016 definitief goedgekeurd
door de Vlaamse Regering en op 20 oktober 2016 ingediend in het Vlaams Parlement. Het
Beleidsdomein(en): FB
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de
Minister(s): Tommelein
Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied
van belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8
december 2015 werd op 21 oktober 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden.
RL: (EU) 2016/317
Naam:

officiële

etiket

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de 31-03-2017
van Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met
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verpakkingen
die
pootgoed bevatten

zaai-of betrekking tot het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten

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

De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende het officiële etiket van
verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten. Er werd advies ontvangen van de Permanente
Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en van de Inspectie
Financiën over het voorontwerp van ministerieel besluit. Het advies van de Raad van State werd
aangevraagd.

RL: (EU) 2015/719

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

De omzetting wordt voorbereid door de administratie.

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

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

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten
De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april
Beleidsdomein(en): LNE
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende
Minister(s): Schauvliege
de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat
betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten. Het
ontwerpdecreet werd op 14 oktober 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Nu
volgt de parlementaire procedure. Daarnaast is er ook nog een wijziging nodig aan het besluit van
de Vlaamse Regering met de lijst van categorieën van projecten, die aan milieueffectenbeoordeling
kunnen onderworpen worden. Het ontwerp van besluit is in voorbereiding.
RL: 2014/45/EU
Naam:

periodieke

technische

Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van
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controle van motorvoertuigen Richtlijn 2009/40/EG
en aanhangwagens
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
RL: 2014/47/EU

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

C.

Vlaams scorebord van december 20173

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 2 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/1513

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging 10-09-2017
Naam: kwaliteit van benzine & van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging
bevordering van het gebruik van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
van energie uit hernieuwbare De formele omzetting van de wijzigingen van Richtlijn 98/70/EG (kwaliteit brandstoffen) zal door
bronnen
federale overheid gebeuren op basis van bevoegdheden op gebied van productnormen.
Beleidsdomein(en): LNE

3

De formele omzetting van de wijzigingen van de Richtlijn 2009/28/EU (hernieuwbare energie) voor
wat de duurzaamheidscriteria betreft zal gebeuren door de federale overheid voor de

Het Vlaams scorebord van december 2017 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van
december 2017. Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2017 en waarvoor de integrale
omzetting moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 11 december 2017.
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Minister(s): Tommelein

transportbrandstoffen en de Gewesten voor de vloeibare biomassa gebruikt voor opwekking
van elektriciteit. De aanpassing van de bijmengingsverplichtingen voor biobrandstoffen zal
gebeuren door de federale overheid.
De richtlijn zal omgezet worden door een aanpassing van het energiebesluit. Het voorontwerp van
besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010,
wat betreft technische wijzigingen van de certificatentoekenning en de invoering van
biomassacertificatie, van duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van ILUCvoorwaarden werd op 17 juni 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden.

RL: (EU) 2015/1787

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

Naam: kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd
water
De richtlijn zal omgezet worden door een besluit van de Vlaamse Regering.
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
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2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 2 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te worden omgezet
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, DKB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Crevits,

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

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
in
het
kader
van
een voorbereiding.
overplaatsing
binnen
een Voor wat betreft de omzetting van artikel 18 ‘het recht op gelijke behandeling’ voor onderdanen
onderneming
van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming worden er rechten
Beleidsdomein(en): WSE, OV, verleend aan deze onderdanen van derde landen op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties en nationale bepalingen inzake takken van de sociale
WVG, DKB
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen.
Minister(s): Muyters, Crevits,
Hier wordt nagegaan of de Vlaamse regelgeving in overeenstemming is met de richtlijn.
Vandeurzen, Homans
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid was in oktober 2016 gevat door 12 inbreukdossiers.
7 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
5 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Zeven inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen

FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0013
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Fase 2: IGS (26/01/2016)
en 20/06/2016: bijkomende reactie op IGS werd verzonden
10/03/2016: antwoord op IGS werd verzonden
Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en
informatiesysteem voor de zeescheepvaart.

Richtlijn: 2014/100/EU

Voor de omzetting van deze richtlijn zal, ten gevolge van het advies van de Raad van State, een besluit van de
Vlaamse Regering worden opgemaakt. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
diverse besluiten van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de
begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddingsen Coördinatiecentrum werd op 8 juli 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op
adviesaanvraag aan de Raad van State.

Nr: 2016/0489

Fase 2: IGS (26/07/2016)

Naam: waterbeleid

05/10/2016: antwoord op IGS werd verzonden
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Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: 2014/101/EU

Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid
De richtlijn legt nieuwe normen op met betrekking tot de monitoring van systeemparameters en gebruikte
methoden. Deze nieuwe normen staan beschreven in een document dat deel uitmaakt van de nieuwe
stroomgebiedsbeheersplannen van de Maas en De Schelde die onlangs door de Vlaamse Regering werden
vastgesteld. Ze worden nu reeds toegepast door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Om de omzetting te
formaliseren wordt ook een besluit van de Vlaamse Regering aangepast. Het ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van
het geactualiseerde monitoring-programma van de water-toestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van Richtlijn
2014/101/EU werd op 7 oktober 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Publicatie in het Belgisch
Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.

Nr: 2016/0585

Fase 2: IGS (22/09/2016)

Naam: afvalstoffen

22/11/2016: deadline voor antwoord op IGS

Beleidsdomein(en): LNE

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

Minister(s): Schauvliege

De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het duurzaam
beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen werd op 23 september 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. Publicatie in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen.

42

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2014/0017

Fase 3: MROA (10/12/2015)

Naam: bestrijding van seksueel 10/02/2016: antwoord op MROA werd verzonden
misbruik en seksuele uitbuiting De Europese Commissie stelt dat onder andere artikel 18, lid 3 (algemene bepalingen inzake bijstand aan en
van kinderen
ondersteuning en bescherming van kindslachtoffers) niet zijn omgezet. De FOD Justitie coördineert het Belgische
Beleidsdomein(en): WVG
antwoord op het MROA.
Minister(s): Vandeurzen
Richtlijn: 2011/93/EU

Nr: 2016/0164

Er werd gemeld dat het Agentschap Jongerenwelzijn in de praktijk geen controle naar leeftijd uitvoert omdat dit
niet mag. Wanneer een jongere als minderjarig wordt aangemeld dan zal deze dus de nodige bijstand en
ondersteuning krijgen. Dit wil dus zeggen dat er impliciet uit de wet kan worden afgeleid dat de groep waarover
het gaat in artikel 18, lid 3 van de richtlijn voldoende bijstand en ondersteuning krijgt, totdat er een bericht
komt dat deze jongere niet minderjarig is.
Fase 3: MROA (29/09/2016)

Naam: beroepskwalificaties en 29/11/2016: deadline voor antwoord op MROA
administratieve samenwerking Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
IMI
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
Beleidsdomein(en): EWI, OV, administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
WVG, RWO
Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor diverse
Minister(s): Muyters, Crevits, beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de omzetting en de toepassing van
Vandeurzen, Bourgeois
deze richtlijn. Op ambtelijk niveau vinden er analyses, overleg en onderzoek plaats naar de implicaties van de
omzetting en de toepassing van de richtlijn.
Richtlijn: 2013/55/EU
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van
richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties. Het voorontwerp van decreet werd op 22 april 2016 principieel goedgekeurd door de
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Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en
eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State. De adviezen van de SERV en van de Raad van State werden
ontvangen.
Tegelijk wordt er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de
Europese Richtlijn 2005/36 op 10 juni 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op
adviesaanvraag aan de Raad van State.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorgen bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de
erkenning van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd
op 5 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningsbesluit van 22
november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. Het advies van de Raad
van State over het ontwerp van ministerieel besluit werd ontvangen.
Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door het
voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
Nr: 2016/0165

Fase 3: MROA (29/09/2016)

Naam: aanleg elektronische 29/11/2016: deadline voor antwoord op MROA
communicatienetwerken
met Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging
hoge snelheid
van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Beleidsdomeinen: KB, MOW, LNE, Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
CJSM, RWO
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot
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Minister(s): Homans, Wetys, de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Tommelein, Gatz, Schauvliege
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die
Richtlijn: 2014/61/EU
geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook
bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de
fysieke binnenhuisinfrastructuur. Op 6 juli 2016 werd hiertoe een ontwerp van samenwerkingsakkoord
goedgekeurd door het overlegcomité. Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting
van richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid werd op 30 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de gemeenschappen. Er
werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de omzetting van deze richtlijn in
Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een conceptnota ‘Aanleg elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn) goedgekeurd. In het najaar van 2016 zal een
voorontwerp van decreet worden opgemaakt.

FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (19/11/2015)

Naam:
aanvraagprocedure Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
gecombineerde
vergunning 28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
onderdanen derde landen
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
Richtlijn: 2011/98/EU
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
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5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de
gecombineerde procedure werd op 26 februari 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De
adviezen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de Raad van State werden ontvangen.
Volgens het advies van de Raad van State dient voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord tussen de
betrokken overheden te worden afgesloten.
Voor wat betreft het artikel 12, 1, f) het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake de
takken van de sociale zekerheid moet de wetgeving rond de kinderbijslag gewijzigd worden, en daarvoor is een
samenwerkingsakkoord nodig. Op 14 oktober 2016 werd het voorontwerp van decreet houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting in de
gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011
betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde
landen om te verblijven en te werken op het grondgebied alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten
voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraad en eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State.
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2. Vijf inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

Naam:
gelijke
behandeling 31/08/2015: antwoord op IGS werd verzonden
man/vrouw arbeid en beroep
11/06/2015: instemming Commissie met verlenging van antwoordtermijn
Beleidsdomein(en): KB, WSE
29/04/2015: beslissing Commissie tot ingebrekestelling
Minister(s): Homans, Muyters
Richtlijn: 2006/54/EG

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

Nr.: 2016/2070
Naam:

Fase 2: IGS (25/07/2016)

milieuaansprakelijkheid 25/11/2016: nieuwe deadline voor antwoord op IGS
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met
betrekking
tot
het 22/09/2016: instemming Commissie met verlening van antwoordtermijn
voorkomen en herstellen van 20/09/2016: aanvraag voor verlenging van de antwoordtermijn
milieuschade
25/09/2016: deadline voor antwoord op IGS
Beleidsdomein(en): LNE
De Europese Commissie is van oordeel dat België de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 7 in
Minister(s): Schauvliege
samenhang met bijlage II, artikel 12, lid 1, onder b), en laatste alinea, en bijlage III, punt 11, bij richtlijn 2004/35/EG
Richtlijn: 2004/35/EG
betreffende milieuaansprakelijkheid niet is nagekomen wat het voorkomen en herstellen van milieuschade
betreft. De artikelen 7 en 12 zijn volgens de Europese Commissie omgezet door het koninklijk besluit van 8
november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de
weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse
diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij
hun doorvoer. Dit koninklijk besluit is sinds de zesde staatshervorming de bevoegdheid van de gewesten. In
Vlaanderen is dit koninklijk besluit vervangen door een besluit van de Vlaamse Regering waarbij de doorvoer
van afvalstoffen uitdrukkelijk is opgenomen in het toepassingsgebied van de regelgeving en waarbij ook nog
eens uitdrukkelijk het koninklijk besluit is opgeheven voor zover van toepassing op doorvoer van afvalstoffen in
het Vlaams Gewest. De ingebrekestelling heeft echter die situatie in Vlaanderen niet duidelijk toegelicht. Het
antwoord op de ingebrekestelling wordt voorbereid door de CCIM, hier zal worden toegezien dat in het
antwoord een correct en volledig beeld voor Vlaanderen wordt geschetst.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2013/2013

Fase 3: MROA (27/01/2014)

Naam: Bescherming varkens

31/05/2016: bijkomende info overgemaakt aan de Europese Commissie

Beleidsdomein(en): LNE

10/03/2016: brief van de Europese Commissie ontvangen met vraag naar stand van zaken

Minister(s): Weyts

03/11/2015: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
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Richtlijn: 2008/128/EG

Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het 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. De drie bedrijven die nog
niet voldeden aan de voorschriften voor groepshuisvesting van zeugen hebben zich ondertussen in orde gesteld.
Deze informatie werd op 31 mei 2016 overgemaakt aan de Europese Commissie. Deze informatie werd
overgemaakt aan de Europese Commissie.

Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

Naam:
Gemeenschappelijke 19/07/2016: antwoord op MROA verzonden
regels interne markt voor 16/04/2016: instemming Commissie met verlenging van antwoordtermijn
elektriciteit en aardgas
04/04/2016: uitstel van antwoordtermijn werd aangevraagd
Beleidsdomein(en): LNE
25/02/2016: MROA ontvangen
Minister(s): Tommelein
De Europese Commissie is van oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de
Richtlijnen:
2009/72/EG, bevoegdheden van de nationale regulerende instanties (NRI’s) en de bescherming van consumenten onjuist
2009/73/EG
werden omgezet.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest.
Voor wat betreft de afschrikwekkende sanctionering van de regulator zal het energiedecreet worden aangepast.
Het ontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft het voorkomen,
opsporen, vaststellen en bestraffen van energiefraude werd op 14 oktober 2016 voor de tweede maal principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Voor wat betreft
het punt over de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden dient er nog een wetgevend
initiatief genomen te worden. Voor wat betreft het punt over het bindend karakter van het
consumentenakkoord zal de federale overheid initiatief nemen. Voor wat betreft het punt over de procedure
over de klachtenbehandeling werd het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het
energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat bijlage I, f) van
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de richtlijnen implementeert op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan
de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2016) 55728 en MNE (2016) 55729. Voor wat
betreft de toegang tot gebruikersgegevens dient er nog wetgeving genotificeerd te worden.

FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

Naam: Luchtkwaliteit/schonere Verzoekschrift nog niet ontvangen
lucht
19/11/2015: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Beleidsdomein(en): LNE
21/04/2014: antwoord op bijkomende MROA naar de Commissie verzonden
Minister(s): Schauvliege

20/02/2013: gecoördineerd antwoord van de drie gewesten op aanvullend IGS

Richtlijn: 2008/50/EG

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 het Europees Hof
van Justitie. Het verzoekschrift van de Commissie werd niet neergelegd bij het Hof. Op 19 november 2015 besliste
de Europese Commissie om de zaak uit te stellen.

50

