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

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU) - april 2016
In deze mededeling aan de Vlaamse Regering wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen
relevante ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maand april 2016.
Daarbij wordt zowel stilgestaan bij:
−
−
−

discussies op niveau van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie (secties 1-4);
nieuwe voorstellen van de Europese Commissie, die in de nota aan de Vlaamse Regering over het
werkprogramma van de Europese Commissie 2015 (VR 2015 1302 DOC.0137) als prioritair voor
Vlaanderen werden geïdentificeerd (sectie 5);
ontwikkelingen op het niveau van de omzettingen en inbreuken (sectie 6-9)

Deze mededeling bevat volgende secties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Overzicht EU-agenda van de Raad
Algemene ontwikkelingen op de Europese scène
Verslaggeving vakraden
EU-agenda van de Raad voor de volgende maand
Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie – prioritair voor Vlaanderen “Strategie voor de
digitale eengemaakte markt”
Voorstellen van richtlijnen
Aangenomen richtlijnen
Stand van zaken omzettingsdossiers
Stand van zaken inbreukdossiers

Ze maakt gebruik van input van vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen in:
−

−

het Strategisch overleg internationale aangelegenheden (SOIA) en
de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie
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Waar relevant, gaat de respectieve bespreking van een specifieke vakraad in op de link met het
Europees Semester en het eventuele debat in het Europees Parlement.

1. Overzicht EU-Agenda van de Raad
Datum
11 april

Raadsbijeenkomst
Raad Landbouw en Visserij

11 april

Informele Raad Energie

12 april
14-15 april

Informele Raad Algemene zaken
Informele Raad Leefmilieu en
Transport

18 april
18 april

Raad Buitenlandse zaken
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal beleid,
Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Informele Raad Buitenlandse
zaken (Defensie)
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal beleid,
Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Raad justitie en Binnenlandse
zaken
Eurogroep
Informele Raad Economische en
Financiële zaken

19 april
19-20 april

21 april
22 april
22-23 april

Woordvoerder
Landbouw.:
Federaal
Visserij : Vlaams
Gewest
Federaal

Assessor
Landbouw:
Vlaams Gewest

Federaal
Leefmilieu: Waals
Gewest
Transport: Federaal
Federaal
Federaal

n.v.t.
Leefmilieu: Federaal
Transport :Vlaams
Gewest
n.v.t.
Duitstalige
Gemeenschap

Federaal

n.v.t.

Federaal

Brussel
Hoofdstedelijk
Gewest

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t

Waals Gewest
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2. Algemene ontwikkelingen op de Europese scene
2.1.

Raad Algemene Zaken en Europese Raad

Informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 april 2016
De informele Raad vond plaats in Amsterdam en startte op 11 april 2016 met een diner. Op 12 april
2016 wisselden de ministers van gedachten over het verbeteren van de voorbereiding en opvolging
van de conclusies van de Europese Raad via de Raad Algemene Zaken in aanwezigheid van eerste
vicevoorzitter van de Commissie Timmermans. Het Nederlands voorzitterschap stelde voor om
direct na een Europese Raad een nota op te stellen van besluiten die opvolging behoeven en
waarover een politiek debat kan worden gevoerd in de Raad Algemene Zaken. Daarnaast zou het
operationele contact tussen de voorzitter van de Raad Algemene Zaken en de voorzitter van de
Europese Raad voorafgaand en na afloop van de Europese Raad verbeterd moeten worden. Uit de
tafelronde bleek een grote mate van consensus te bestaan t.a.v. de voorstellen van het
voorzitterschap. Deze ideeën aangevuld met andere ideeën geopperd tijdens de bespreking, zullen
nu vervolgens worden neergelegd in een paper van het voorzitterschap.
Tweede punt op de agenda was het MFK na 2020. De ministers werden uitgenodigd om van
gedachten te wisselen over de gewenste principes van het toekomstig MFK. Eerst werd
gedebatteerd in kleine groepen, daarna in plenaire zitting in aanwezigheid van
Begrotingscommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Georgieva. Uit de
besprekingen kwam naar voren dat er bereidheid is om gericht na te denken over verbeteringen in
het MFK en dat hierover heel wat ideeën bestaan, o.m. het meer in lijn brengen van de uitgaven van
de EU met de strategische prioriteiten, meer flexibiliteit in het MFK inbouwen om beter te kunnen
inspelen op onvoorziene omstandigheden, meer nadruk leggen op prestaties en resultaten, het MFK
vereenvoudigen, in acht name van subsidiariteit en Europese toegevoegde waarde. Tegelijkertijd
kwam uit de besprekingen naar voren dat er weliswaar behoefte is aan aanpassing van het MFK,
maar binnen bepaalde kaders en zonder goede aspecten van het huidige systeem overboord te
gooien.
2.2.
A.

Aspecten van het extern beleid van de EU
Buitenlandse zaken

Arctisch beleid
Op 27 april 2016 namen de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger een gezamenlijke
mededeling over de Arctische regio aan. Deze regio strekt zich uit over de Centraal Arctische
Oceaan, de Barents-, Kara en Chukchi-zee en gebieden in Canada, Groenland en de Faeröer-eilanden,
Noorwegen en Svalbard-eilanden, Finland, IJsland, Zweden, de Russische Federatie, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten.
De regio is van geostrategisch belang en is ook belangrijk voor het klimaat, waarvoor het als
regulator optreedt. Wetenschappers hebben vastgesteld dat de Arctische regio tweemaal zo snel
opwarmt als het globaal gemiddelde. De regio kent ook een groeiende economische activiteit.
Internationale samenwerking in de Arctische regio vindt plaats in de schoot van verschillende
internationale fora en instellingen, zoals bijvoorbeeld de Arctische Raad, een intergouvernementele
organisatie opgezet door de Arctische staten.
Met haar Arctisch beleid wil de EU zich een hoger profiel aanmeten in de regio, door in te zetten op
thema’s zoals klimaatverandering, milieubescherming, duurzame ontwikkeling en internationale
samenwerking. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar onderzoek, wetenschap en innovatie.
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Kosovo
Op 1 april 2016 trad het Stabilisatie- en Associatieakkoord met Kosovo in werking. Dit akkoord biedt
een breed kader voor samenwerking tussen de EU en Kosovo. Via dit akkoord zal de EU Kosovo
helpen met het uitvoeren van de nodige interne hervormingen, die het land op het pad naar
lidmaatschap zouden kunnen brengen. De onderhandelingen over dit akkoord liepen tussen oktober
2013 en mei 2014. De tekst van het akkoord werd ondertekend op 27 oktober 2015.
Oekraïne
Op 6 april 2016 vond het Nederlandse referendum over het associatieakkoord met Oekraïne plaats.
Een dikke 32% van de stemgerechtigden namen eraan deel. Hiervan stemde zo’n 61% tegen het
akkoord. De kiesdrempel voor een rechtsgeldig referendum lag op 30%. Het referendum was niet
bindend. Naar aanleiding van de negatieve uitslag legden de oppositie in de Tweede Kamer een
motie voor waarin de Nederlandse regering werd opgeroepen om de goedkeuring van het verdrag
in te trekken. Deze motie werd met een meerderheid van 75 tegenover 71 stemmen verworpen.
Voorlopig heeft het referendum geen gevolgen voor de voorlopige toepassing van het akkoord.
Tijdens de informele Raad Algemene Zaken van 11 april 2016 gaf de Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken Koenders aan dat de Nederlandse regering zich zal beraden op het advies dat
met het referendum is gegeven en dat de regering hierover in overleg zal treden met het parlement.
Vervolgens zal ook worden gesproken met de Europese partners en Oekraïne.
Libië
Tijdens hun vergadering van 18 en 19 april 2016 bespraken de buitenlandministers de situatie in
Libië. Ze verwelkomden de installatie van de regering van de Presidentiële Raad in Tripoli. Hiermee
werd uitvoering gegeven aan het akkoord over de vorming van een regering van nationale eenheid
die de rivaliserende Libische regeringen in december 2015 sloten.
De buitenlandministers gaven aan dat ze bereid waren om hulp te leveren aan de Regering van
Nationale Eenheid in het domein van veiligheidsbeleid. Een militair-civiele missie in het kader van
het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid zou kunnen worden overwogen, indien
hiervoor interesse zou zijn bij de Libische regering.
Iran
Op 16 april 2016 was een hoge delegatie onder leiding van Hoge Vertegenwoordiger Mogherini op
bezoek in Teheran. De Commissarissen traden in dialoog met leden van de Iraanse regering met als
doel om mogelijkheden tot samenwerking met Iran te exploreren. Thema’s die werden besproken,
waren: economische samenwerking, energie, milieu, migratie, de strijd tegen de drugstrafiek,
humanitaire hulp, transport, civiele bescherming en nucleaire bescherming en cultuur. Regionale
samenwerking en mensenrechten stonden ook op het programma. De opening naar Iran kwam er
nadat het land in juli 2015 instemde met het Gezamenlijk Actieplan m.b.t. zijn nucleaire capaciteiten.
Afrikaanse Unie
Op 7 april 2016 vond te Addis Ababa de gezamenlijke vergadering van de colleges van
Commissarissen van de EU en de Afrikaanse Unie plaats. Deze jaarlijkse vergadering is onderdeel
van de gezamenlijke Afrika-EU strategie uit 2007. De strategie dekt vijf domeinen voor dialoog en
samenwerking: vrede en veiligheid; democratie, goed bestuur en mensenrechten; menselijke
ontwikkeling; duurzame en inclusieve ontwikkeling en groei en regionale integratie; en mondiale
uitdagingen.
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B.

Handel

Doha Ontwikkelingsronde
Na de ministeriële conferentie in Nairobi dienden de onderhandelingen in Genève te worden
verdergezet om het post-Nairobi werkprogramma op te maken. Oude discussiepunten blijven de
onderhandelingen bemoeilijken en daarom heeft directeur-generaal Azevêdo het initiatief genomen
de industriële en ondernemingswereld te consulteren teneinde een idee te hebben van wat voor
hen essentieel op multilateraal niveau dient geregeld te worden. In dit opzicht consulteren ook de
OESO en de Federale Overheidsdienst Economie (in overleg met de Gewesten) de sectorfederaties
om op die manier zicht te krijgen op de insteek die zij willen geven in het kader van de
multilaterale onderhandelingen binnen de WTO.
Plurilaterale onderhandelingen betreffende milieugoederen
De plurilaterale onderhandelingen met het oog op de sluiting van een Environmental Goods
Agreement lopen gestaag verder. Een graduele afbouw van de geldende tarieven wordt verder
besproken. Concreet zal er gewerkt worden met een lijst van goederen waarvan de tarieven naar
nul worden herleid bij inwerkingtreding van het akkoord. Een tweede lijst van goederen zal in een
graduele tarief-afbouw voorzien die over een langere periode (van een aantal jaren) zal lopen. Dit
moet de verschillende betrokken economieën toelaten zich aan de verhoogde concurrentie aan te
passen. Tot slot zal een lijst van goederen worden gepresenteerd die de gevoelige producten bevat
en waar geen tariefverlaging wordt voor vooropgesteld. De Europese eis om ook diensten, gelieerd
aan de verkoop van de milieugoederen, te betrekken in de onderhandelingen lijkt dan toch mogelijk
te zijn.
Trade Policy Review Oekraïne
Oekraïne heeft de eerste WTO-evaluatie van haar handelsbeleid (trade policy review) sinds haar
toetreding tot de WTO in 2008 achter de rug. De analyse gebeurde op basis van een rapport van
het WTO-Secretariaat en op basis van een rapport dat door de Oekraïense overheid zelf werd
gepubliceerd. Vervolgens hebben de leden van de WTO het recht om specifieke vragen te stellen die
dan door het land dienen beantwoord te worden. De Europese Unie heeft vooral vragen gesteld in
het licht van de DCFTA die het met het land heeft gesloten. Vragen over de verbetering van
regelgevende praktijken, BTW, bestrijding van corruptie, maar ook specifieke verboden op
bijvoorbeeld hout werden gesteld. Oekraïne krijgt nu de kans een antwoord te bieden op al deze
vragen en nadien zal een algemene beoordeling volgen.
EU-Japan
Een nieuwe onderhandelingsronde heeft plaatsgevonden. Er is echter weinig vooruitgang geboekt,
met uitzondering van het luik duurzame ontwikkeling.
EU-MERCOSUR
De vrijhandelsonderhandelingen met MERCOSUR hebben aan intensiteit gewonnen. De nieuwe
Argentijnse regering, maar ook de slechte economische situatie in Brazilië nopen de MERCOSURlanden een grotere inspanning te doen. De roep bij het Braziliaanse bedrijfsleven een FTA met
Europa te sluiten is groot.
TTIP
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De dertiende ronde heeft plaatsgevonden. Een rapport zal snel worden vrijgegeven en ook een
uitgebreid rapport zal voor de Vlaamse Parlementsleden in de leeskamer ter inzage worden
voorgelegd. Tijdens zijn bezoek aan Duitsland gaf Amerikaans president Barack Obama aan dat hij
alle vertrouwen had dat de TTIP-onderhandelingen nog vóór het einde van zijn mandaat (januari
2017) gesloten zou worden. Het eindakkoord zou daarna voor ratificatie aan het Congres worden
voorgelegd. President Obama wenste de Europese onderhandelaars ook gerust te stellen dat de VS
geen zogenaamd “TTIP light” wensten, een akkoord dat gevoelig minder ambitieus zou zijn dan wat
men initieel voor ogen had.
CETA
Het Waals Parlement heeft een resolutie aangenomen die de Waalse regering oproept om geen
machtiging tot ondertekening te geven aan de federale overheid. De Waalse regering heeft al
gezegd de resolutie te willen respecteren. De Waalse regering neemt daarmee standpunt in voordat
de officiële juridisch tekst aan de Raad werd bezorgd. Een voorstel voor ondertekening, in de vorm
van een besluit van de Raad, wordt pas in juni of juli 2016 verwacht. Voor ondertekening is een
gekwalificeerde meerderheid in de Raad nodig. Als het akkoord gemengd wordt geacht, bestaat de
kans dat de Belgische ratificatie niet rond geraakt omwille het uitblijven van een Waalse
goedkeuring. Minister-president heeft zijn ongerustheid geuit en verwees naar eerder gemaakte
afspraken op intra-Belgisch niveau.
In de Nederlandse Tweede Kamer werd op 28 april 2016 een motie goedgekeurd met een grote
meerderheid van 207 stemmen, waarin de kamerleden de Nederlandse Regering opriepen om een
parlementair voorbehoud te maken indien de Europese Commissie een voorstel zou doen voor de
voorlopige toepassing van CETA. De Tweede Kamer vroeg dat dit voorstel eerst aan de Tweede
Kamer zou worden voorgelegd alvorens de Nederlands Regering hierover een standpunt zou
innemen. De Kamer verantwoordde haar vraag met het argument dat er nog onduidelijkheid
bestond over het al dan niet gemengde karakter van het akkoord. Ook verwees de Kamer naar de
uitstaande adviesvraag bij het Hof van Justitie in het kader van het FTA tussen de EU en Singapore.
Van haar kant heeft de Roemeense regering gedreigd dat het CETA mogelijk niet zou ratificeren
zolang Canada vasthoudt aan de visumverplichting voor Roemeense burgers. Naast Bulgaren zijn
Roemenen de enige EU-burgers die aan een visumverplichting onderworpen zijn. Dit is al langer een
doorn in het oog van de Roemeense regering. In de marge van de CETA-onderhandelingen had
Canada het engagement genomen om deze verplichting in te trekken.
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3. Verslaggeving vakraden
Hieronder vindt u een overzicht van de bijeenkomsten van vakraden tijdens de maand april 2016.
3.1.

Raad Landbouw en Visserij van 11 april 2016

3.1.1.Raad Landbouw van 11 april 2016
Deze vergadering vond plaats op 11 april 2016 in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door
federaal minister Willy Borsus.
A. Hoofdpunten van de agenda
1. Marktsituatie en ondersteuningsmaatregelen
2. Handelsonderhandelingen met de Mercosurlanden
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1. Marktsituatie en ondersteuningsmaatregelen: Na de aankondiging van een nieuw pakket
maatregelen op de Raad Landbouw van maart 2016 om de noodlijdende sectoren, vooral de
zuivel- en varkenssector, te ondersteunen, gaf commissaris Phil Hogan een update van de
toestand op de markt en een stand van zaken van de uitvoering van de aangekondigde
maatregelen. Daaruit bleek onder meer dat in januari 700.000 ton melk extra werd
geproduceerd. De prijs zakt daardoor verder weg, ondanks de stijgende export (+11%) die te
danken is aan een verbeterde vraag uit China. De varkensprijs blijft stabiel op een lage prijs
en vertoont de laatste weken een lichte verbetering. Voor groenten en fruit is er minder
aanbod. De prijs voor appelen en peren is stabiel, maar er zit nog veel in opslag.
Net als in maart 2016 reageerden de lidstaten gemengd op het pakket maatregelen. België
zag positieve elementen in het pakket maatregelen, maar zei dat er nood is aan meer om de
crisis effectief aan te pakken. De maatregel rond vrijwillige productiebeperking in de zuivel
zou moeten gepaard gaan met een EU-aanpak met EU-compensaties en zou moeten
uitgebreid worden naar de varkenssector. België verwachtte ook weinig heil van een nieuw
schema voor private opslag van varkensvlees, aangezien dit geen structurele oplossing biedt.
De Commissaris stelde in zijn reactie dat er geen extra fondsen beschikbaar zijn. Hij was
benieuwd of de lidstaten bereid zijn de bestaande crisisreserve aan te spreken.
2. MERCOSUR onderhandelingen: In naam van in totaal dertien lidstaten drukte Frankrijk de
bezorgdheid uit over het ontwerpaanbod dat de Europese Commissie op tafel had gelegd in
de handelsonderhandelingen met MERCOSUR (Argentinië, Brazilië, Paraguay & Uruguay).
Gesteund door nog vier extra lidstaten benadrukte Frankrijk de nood aan een globale
evaluatie van alle vrijhandelsonderhandelingen op de landbouw. In het openingsbod aan
MERCOSUR zouden er geen tariefcontingenten mogen opgenomen worden voor de gevoelige
landbouwproducten, anders is het risico reëel dat deze hoeveelheden nog verhogen tijdens
de besprekingen. MERCOSUR is immers heel competitief op vlak van landbouw. De vrees
bestaat dan ook dat landbouwproducten de Europese markt zouden overspoelen bij een te
ruim akkoord.
België wees in de eerste plaats op de nood aan coherentie tussen de beleidsdomeinen. Ook
al kan een akkoord meerwaarde hebben, moet er rekening gehouden worden met de crisis
waarin de landbouw zich bevindt. België vond dat landbouw niet als pasmunt moet dienen
om een akkoord te bereiken. Daarom kon België de Franse nota steunen. Landen als
Duitsland, Spanje en Portugal zagen vooral het potentieel van een akkoord.
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Commissaris Phil Hogan verwelkomde de nota, maar noteerde dat de landbouwministers
zich soms anders uitspreken dan de handelsministers. Hij riep daarom op tot een betere
coördinatie binnen de lidstaten. Het ontwerpaanbod ligt voor. Lidstaten kunnen nu input
geven. Hogan blijft vastberaden om de landbouwbelangen te verdedigen. De cumulatieve
effectenstudie wordt in september afgerond.
3.1.2.Raad Visserij van 11 april 2016
Deze vergadering vond plaats op 11 april 2016 in Luxemburg. België werd vertegenwoordigd door
adjunct-Permanent Vertegenwoordiger, Mr. Olivier Belle.
A. Hoofdpunten van de agenda
1. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in
de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het
gemeenschappelijk visserijbeleid.
2. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel
van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr.
1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr.
1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG)
nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr.
2187/2005 van de Raad.
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Voorstel verordening gebruik gegevens en wetenschappelijk advies in de visserijstector: Tijdens
de Coreper-vergadering van 23 maart werd al een compromistekst aangenomen die als basis
zal dienen voor de onderhandelingen met het Europese Parlement. Dit punt werd vooral
geagendeerd om de ministers te informeren over het bereikte akkoord. Slechts vier delegaties
kwamen kort tussen. In deze fase van de onderhandelingen was een Belgische interventie niet
meer nodig.
Commissaris Vella bevestigt dat het hier om een belangrijk voorstel gaat, waarvoor in het
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij een omvangrijk budget werd voorzien. De
Commissaris is niet gelukkig dat bepaalde gedelegeerde handelingen werden geschrapt. Hij is
wel ervan overtuigd dat beide wetgevers dicht bij een akkoord zijn in eerste lezing en ziet geen
belangrijke problemen meer in dit stadium van de onderhandelingen.

2.

Voorstel verordening instandhouding visbestanden en bescherming maritieme ecosystemen:
Commissaris Vella grijpt de gelegenheid om eerst en vooral zijn tevredenheid te uiten met het
bereikte akkoord voor een meerjarenplan voor de Oostzee. Dit instrument moet bijdragen tot
het halen van de doelstellingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
De herziening van de technische maatregelen is een voorbeeld van “betere regelgeving”, één
van de prioriteiten van deze Commissie. Er wordt een belangrijke vereenvoudiging voorgesteld
met een aanpassing van het beheerssysteem door een groter gewicht van de regio’s. Lidstaten
krijgen hiermee een grotere rol bij het dagelijkse beheer. Het voorstel bestaat uit twee delen:
-

de doelstellingen, de gemeenschappelijke regels en andere algemene aspecten
gedetailleerde regels per regio.
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Door dit laatste kunnen regels sneller aangepast worden aan de noden van de betrokkenen en
wordt er ook een einde gemaakt aan het micromanagement.
Veel delegaties kwamen kort tussen. Over het algemeen was er vrij veel steun voor de aanpak
van de Commissie. De besprekingen zullen worden voortgezet op technisch niveau – waar
België haar standpunt ook verder zal toelichten.
3.2.

Informele Raad Leefmilieu en Transport van 14-15 april 2016

Deze vergadering vond plaats op 14 en 15 april 2016 in Amsterdam. België werd
vertegenwoordigd door adjunct-ambassadeur Olivier Belle.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Groene mobiliteit

2.

Slimme mobiliteit

3.

Transportbeveiliging

4.

Grenskwesties

B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Groene mobiliteit: In een aparte sessie voor leefmilieuministers werd er gedebatteerd over
wat nodig is om de omschakeling naar lage- of nul-emissiebrandstoffen en –voertuigen te
versnellen. Vanuit België werd de aandacht gevestigd op de vergroening van de
verkeersfiscaliteit, de uitbouw van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, de nood
aan nieuwe emissienormen en de volledige toepassing van de bestaande emissienormen op
Europees niveau, dit alles binnen een bredere context waarin gestreefd wordt naar een
“modal shift” en de aanpak van het fileprobleem.

2. Slimme mobiliteit: In een aparte sessie voor transportministers stond slimme mobiliteit
centraal, meer bepaald de uitdagingen en opportuniteiten die geconnecteerd en
geautomatiseerd rijden bieden. Een geïntegreerde EU aanpak van dit thema is nodig om de
verschillende nationale en private initiatieven een kader te bieden. Het Nederlands
voorzitterschap stelde de “Verklaring Van Amsterdam” voor als een betekenisvolle eerste
stap.
De Belgische interventie onthaalde de verklaring positief en wees op het bestaande UNECE
kader en de nood tot nauwe samenwerking in dat verband. Bestaande goede praktijken met
de buurlanden moeten zo veel als mogelijk benut worden, een optimale interne coördinatie
binnen de diensten van de Commissie werd onderstreept. Daarnaast zijn de ontwikkeling
van digitale kaarten, EU financiering en het belang van de menselijke en maatschappelijke
factor aspecten die een verdere introductie zullen faciliteren.
3. Transportbeveiliging: Tijdens de sessie werden de terreurdreiging in de EU in het algemeen
en de aanslagen van 22 maart in Brussel in het bijzonder besproken. België stelt in de
tussenkomst dat er nooit mag toegegeven worden op aanslagen op de Europese
democratische waarden. België werkt hard om de situatie te normaliseren en om de impact
op het transportsysteem zo snel mogelijk weg te nemen. Tot slot wordt er opgeroepen tot
solidariteit en nauwe samenwerking op EU niveau, in het bijzonder tussen de fillières
transport enerzijds en justitie en binnenlandse zaken anderzijds.
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4. Grenskwesties: Centraal staat de migratieproblematiek en de impact dat het sluiten van de
grenzen op de vervoerssector heeft. De Commissie onderstreept dat de grenscontroles een
belemmering voor het vrij verkeer en de Europese economie vormen. Dit brengt extra
kosten met zich mee, onder meer via de inzet van extra personeel en indirect via de
verhoogde wachttijden aan de grenzen. De goede werking van Schengen mag niet op de
helling geplaatst worden.
C. Link met Europa 2020
1.

Groene mobiliteit: Europa 2020 herneemt de reeds bestaande Europese doelstellingen inzake
klimaat en energie voor 2020 (de zogenaamde 20-20-20-doelstellingen). De mededelingen
“routekaart naar een koolstofarme economie” en “witboek vervoer” zijn onderdelen van het
vlaggenschip “efficiënt hulpbronnengebruik” en leggen mogelijke maatregelen voor tot het
jaar 2050, die de EU in staat moeten stellen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
met 80% ten opzichte van 1990. Er is een mededeling over het koolstofarm maken van de
transportsector aangekondigd in het Commissie Werkprogramma van 2016.

2.

Slimme mobiliteit: Dit zeer brede thema geeft invulling aan verschillende vlaggenschepen
van de EU 2020 strategie: “Digitale Agenda voor Europa”, “Innovatie Unie”, “Efficiënt gebruik
van hulpbronnen” en “Een industrieel beleid in een globalisatietijd”. Dit dossier bevindt zich
nog aan het begin van het Europees besluitvormingsproces, maar heeft nauwe banden met
bestaande prioriteiten van de Europese Commissie zoals de digitale interne markt, het
versterken van de Europese concurrentiepositie van de automobielindustrie, het creëren van
economische groei, investeringen en jobs.

3.

Transportbeveiliging: N.v.t.

4.

Grenskwesties: N.v.t.

3.3.
Informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming (
Sociaal beleid) van 19-20 april 2016
Deze vergadering vond plaats op 19-20 april 2016 in Amsterdam. België werd vertegenwoordigd
door Kris Peeters, vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Arbeidsmobiliteit en detachering van werknemers (debat)

2. De Europese pijler van sociale rechten (3 workshops)
3. Het Platform voor de aanpak van zwartwerk (debat)
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Arbeidsmobiliteit en detachering van werknemers: Commissaris Marianne Thyssen
onderstreepte dat het voorstel tot herziening van de detacheringsrichtlijn beoogt om de
mobiliteit van werknemers te stimuleren, sociale convergentie te waarborgen en eerlijke
concurrentie te verzekeren. De gedetacheerde werknemers moeten dezelfde bezoldiging
genieten voor dezelfde functie als de plaatselijke werknemers. De nationale regels voor de
loonvorming zelf blijven ongemoeid. Deze gerichte herziening raakt niet aan collectieve
arbeidsovereenkomsten.
Innovatie
en
vaardigheden
moeten
de
basis
van
concurrentievermogen worden, en niet alleen de lonen.
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Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Litouwen en Letland zijn gekant tegen het voorstel.
Volgens hen betekent deze herziening een verzwakking van de interne markt, van het
concurrentievermogen en van de creatie van arbeidsplaatsen. Het voorstel berust volgens de
tegenstanders op vooroordelen en onvoldoende objectieve gegevens. Zij verkiezen dat er
eerst werk gemaakt wordt van de uitvoering van de toepassingsrichtlijn m.b.t. de
detachering van werknemers en van het Platform voor de aanpak van zwartwerk.
België, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, Zweden en Griekenland steunen het
initiatief van de Commissie. Zij vinden het belangrijk dat er duidelijke regels inzake
detachering komen en dat het beginsel “gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek”
geldt. Verder moet het duidelijk zijn vanaf wanneer voor de langdurige detacheringen de
arbeidswetgeving van het gastland moet worden nageleefd. De overige lidstaten staan
voorlopig neutraal tegenover het voorstel.
2. Europese pijler sociale rechten: De Europese Commissie lanceerde op 8 maart 2016 een
ontwerp van Europese pijler voor sociale rechten samen met een openbare raadpleging over
dit onderwerp. Tijdens drie gelijktijdige workshops bespraken de ministers de drie clusters
van deze ontwerp pijler:
− Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt met inbegrip van de ontwikkeling van
vaardigheden, een leven lang leren, en actieve ondersteuning van de werkgelegenheid
om de kansen op arbeid te vergroten, de transities op de arbeidsmarkt te
vergemakkelijken en de inzetbaarheid te verbeteren
− Billijke arbeidsvoorwaarden, met o.a. een evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid, en
waarbij de sociale dialoog wordt bevorderd
− Adequate en duurzame sociale bescherming en toegang tot essentiële diensten van
hoge kwaliteit, zoals bijv. kinderopvang, gezondheidszorg en langdurige zorg.
De meeste lidstaten ondersteunden de inhoudelijke elementen van de voorstellen. Er werd
wel op gewezen dat het werkgelegenheids- en sociaal beleid niet los kan worden gezien van
andere beleidsdomeinen en dat de pijler ook in het macro-economisch beleid en het
investeringsbeleid moet doorwerken. Er was een consensus dat er meer aandacht voor de
sociale dimensie van de EMU moet zijn.
Over de procedure en de manier waarop de pijler kan worden ingevoerd bleek vooralsnog
onduidelijkheid en meningsverschillen. De meeste lidstaten pleitten voor algemene principes
waarin de lidstaten zich op basis van de eigen omstandigheden kunnen inschrijven, met de
focus op het resultaat veeleer dan op instrumenten en voor het gebruik van de bestaande
procedures in het kader van het Europees Semester. Het belang van de sociale partners
werd door iedereen benadrukt.
Een aantal niet-eurolanden pleitten ervoor om de Unie niet in twee te delen en geen
onderscheid te maken. De deelnemers konden de doelstelling van een sociale triple A
onderschrijven. De EU moet uitdagingen zoals nieuwe vormen van werk, de technologische
veranderingen, de demografische evoluties en de digitalisering van de maatschappij en de
economie als groeiopportuniteiten zien, ook inzake werkgelegenheid.
Een vaak gehoorde opmerking was dat er geen “one size fits all” oplossing bestaat en dat er
voldoende flexibiliteit aan de lidstaten moet worden gelaten bij het interpreteren en
toepassen van de pijler.
Commissaris Marianne Thyssen lichtte toe dat de juridische vorm van de pijler nog moet
worden verduidelijkt, maar dat het in de eerste plaats om een referentiekader zal gaan dat
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verschillende initiatieven moet overkoepelen. Voor haar moet het concept van de sociale
pijler een antwoord bieden op een aantal vragen: is het sociale acquis nog steeds aangepast
aan zijn doeleinden? Hoe kunnen innovaties worden aangemoedigd? Hoe willen we ons
sociaal model zien evolueren?
3. Europees platform aanpak zwartwerk: Commissaris Marianne Thyssen meldt dat de lancering
van het Europees Platform voor de aanpak van zwartwerk op 27 mei wordt gelanceerd en
als eerste opdracht zijn tweejarig programma zal vastleggen. De prioriteiten van het
platform omvatten de uitwisseling van informatie en de uitwerking van gemeenschappelijke
instrumenten
en
activiteiten
zoals
de
uitwisseling
van
personeel
en
sensibiliseringscampagnes alsook de capaciteit om samenwerking onder lidstaten te
bevorderen.
Van hun kant namen zeventien lidstaten het woord om een actieve werking van het
platform aan te moedigen en om een aantal prioriteiten naar voor te schuiven. België,
Duitsland, Polen, Hongarije, Slovenië en Spanje willen werk maken van een
gemeenschappelijk begrip van de concepten van fraude en sociale dumping, en verder om
inventarissen van nationale praktijken op te stellen en gemeenschappelijke databases te
ontwikkelen.
Samen met Frankrijk pleitte België ervoor om complexe vormen van fraude, zoals
onderaanneming en valse detachering te identificeren. België was samen met Frankrijk,
Portugal, Roemenië en Bulgarije ervoor gewonnen om de samenwerking tussen
handhavingsinstanties te versterken. België suggereerde een studie op te starten over het
verschijnsel van schijnzelfstandigen, de grensoverschrijdende samenwerking ter bestrijding
van de fraude (zoals in Benelux-verband) te bevorderen en een doeltreffend
waarschuwingsmechanisme uit te werken.
Hongarije beklemtoonde dan weer dat de nationale bevoegdheden moeten worden
gerespecteerd en dat aan het platform geen wetgevende rol mag worden toegekend of dat
het niet mag leiden tot wetgevende hervormingen, terwijl Polen onderstreepte dat het
aantal legale banen moet worden opgedreven en dat de vrije dienstverlening niet mag
worden belemmerd.
C. Link met Europa 2020
1.

Arbeidsmobiliteit en detachering van werknemers: Niet van toepassing

2. Europese pijler sociale rechten: De realisatie van de sociale pijler draagt bij tot het bereiken
van de doelstellingen inzake arbeidsparticipatie, onderwijs en de vermindering van de
armoede en sociale uitsluiting van de Europa 2020-strategie.
3. Europees platform aanpak zwartwerk: Het Europees Platform voor de intensivering van de
samenwerking bij de aanpak van zwartwerk kan een bijdrage leveren tot het bevorderen
van de sociale inclusie en de toename van formele banen en kan op die manier helpen de
doelstellingen inzake arbeidsparticipatie en de vermindering van armoede en sociale
uitsluiting van de Europa 2020-strategie te bereiken.
D. Link met het Europees Parlement
1. Arbeidsmobiliteit en detachering van werknemers: Op 25 januari en 16 maart 2016 besprak de
Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement het thema van de
sociale dumping in de Europese Unie. Het voorstel tot herziening van de
detacheringsrichtlijn moet het mogelijk maken sociale dumping beter tegen te gaan. Tijdens
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de plenaire zitting van het Europees Parlement op 8 maart 2016 legde de Commissie een
verklaring af over de detachering van werknemers.
2. Europese pijler sociale rechten: Op 22 maart 2016 besprak de Commissie Werkgelegenheid en
Sociale Zaken van het Europees Parlement de Europese pijler van sociale rechten.
3. Europees Platform zwartwerk: In de loop van 2015 behandelde het Europees Parlement
meermaals het voorstel van besluit voor de intensivering van de samenwerking bij de
aanpak van zwartwerk (o.a. naar aanleiding van trialogen als medewetgever). Het Europees
Parlement slaagde erin een aantal tekstverbeteringen aan te brengen en aldus bij te dragen
tot een ambitieuzer eindresultaat.
3.4.

Informele Raad Economische en Financiële zaken

Deze vergadering vond plaats op 22 en 23 april in Amsterdam. België werd vertegenwoordigd
door minister Johan Van Overtveldt.
A. Hoofdpunten van de agenda
1. Versterking van de bankenunie
2. Stabiliteits- en Groeipact
B. Bespreking
1. Versterking van de bankenunie: De bankenunie werd opgezet met als doel de nefaste link
tussen het bancaire systeem en de overheidsfinanciën te doorbreken. In het rapport van de
5 voorzitters van juni 2015 werd gesteld dat een strakker regelgevend kader inzake de
blootstelling van banken aan overheidspapier tot de beoogde doelstelling kan bijdragen. De
focus van de discussie lag op de werkzaamheden die in dit kader lopende zijn binnen een
werkgroep van het Economisch en Financieel Comité, dat haar voorlopig rapport aan de
ministers presenteerde.
Eén van de beleidsopties die de werkgroep identificeerde betreft het introduceren van een
risicoweging voor overheidspapier, afhankelijk van de uitgever ervan, met invloed op de
kapitaalvereisten voor banken. Een andere beleidsoptie betreft het opleggen van
blootstellingslimieten per uitgever. De blootstelling van banken aan overheidspapier wordt
momenteel ook besproken in het Bazel Comité voor Bankentoezicht.
Het voorzitterschap concludeerde dat de werkgroep haar werkzaamheden verder moet
zetten teneinde de posities van de lidstaten dichter bij elkaar te brengen en beter te kunnen
bijdragen tot de lopende internationale besprekingen in dit verband. Het is de bedoeling dat
de werkgroep in juni haar werkzaamheden finaliseert.
2. Stabiliteits- en Groeipact: De ministers wisselden informeel van gedachten over mogelijke
pistes voor de vereenvoudiging van het Stabiliteits- en Groeipact, met het oog op het
verhogen van de voorspelbaarheid en transparantie van het Europees budgettair kader.
Het voorzitterschap stelde dat de begrotingsregels te complex zijn geworden en dat er een
veelheid aan indicatoren is. Er werd gewezen op de grote focus 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 uit te bouwen.
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De ministers bespraken 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.
De Commissie wees er op dat het niet de bedoeling is de regels van het Stabiliteits- en
Groeipact te wijzigen. De andere indicatoren naast de uitgavennorm (schuld, nominaal en
structureel saldo,…) zullen blijven bestaan.
De ministers zullen zich in de herfst opnieuw over dit thema buigen.
C. Link met Europa 2020
1. Versterking van de bankenunie: De versterking van de bankenunie moet bijdragen tot een
grotere financiële stabiliteit in de eurozone, hetgeen bijdraagt tot duurzame groei.
2. Stabiliteits- en Groeipact: Het Stabiliteits- en Groeipact bewaakt het streven naar een
verantwoordelijk, groeivriendelijk begrotingsbeleid en draagt bij tot de verwezenlijking van
de doelstellingen van de Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

4. EU-agenda voor de maand mei
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de Europese ministerraden die op de agenda staan
tijdens de maand mei 2016.
Datum
9 mei
12-13 mei

17 mei

20 mei
23 mei
24 mei
24 mei
25 mei
26-27 mei

26-27 mei

Raadsbijeenkomst
Bijzondere Eurogroep
Raad Buitenlandse zaken
(Ontwikkelingssamenwerking
en Handel)
Raad Landbouw en Visserij

Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken
Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Eurogroep
Raad Economische en
Financiële Zaken
Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie,
Onderzoek en Ruimtevaart)

Raad Transport,
telecommunicatie en energie

Woordvoerder
Federaal
Federaal

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

Landbouw:
Federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal

Vlaams Gewest:
Landbouw

Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

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

Interne Markt:
Federaal
Industrie: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Onderzoek: Vlaams
Gewest
Transport: Federaal
Energie: Federaal
Telecommunicatie:

Interne markt :
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie: Federaal
Onderzoek:
Federaal

n.v.t.

Transport: Vlaams
Gewest
Energie: Waals
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Datum

Raadsbijeenkomst

Woordvoerder
Federaal

30 mei

Informele bijeenkomst van de
Raad Algemene Zaken
Informele bijeenkomst van de
ministers van landbouw
Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Cultuur en Sport

Federaal

Assessor
Gewest
Telecommunicatie:
n.v.t.
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

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

n.v.t.

30-31 mei
30-31 mei

5. Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie – prioritair voor Vlaanderen
In haar nota over het werkprogramma 2016 van de Europese Commissie - inzet voor Vlaanderen
van 29 januari 2016 (VR 2016 2901 DOC.0052) identificeerde de Vlaamse Regering zeven
prioritaire dossiers binnen het werkprogramma. Eén van deze dossiers is de strategie voor een
digitale eengemaakte markt voor Europa.
Een strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa
De digitale transformatie is van het allergrootste belang voor Europa’s toekomstige duurzame
groei en concurrentievermogen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft een
toenemende impact op alle onderdelen van de samenleving. De helft van alle productiviteitsgroei
zou afkomstig zijn van investeringen in ICT. Het internetverkeer verdubbelt elke twee à drie jaar.
Mobiel internetverkeer verdubbelt zelfs ieder jaar. De werkgelegenheid in de ICT-sector groeit
met 3% per jaar, ondanks de crisis. De digitale economie groeit tot zeven maal sneller dan de
gewone economie. ICT is een essentiële technologie voor structurele hervormingen op domeinen
zoals gezondheid, energie, openbare diensten en onderwijs.
De Europese Commissie erkent het belang van de toenemende digitalisering. Onder de Europa
2020 strategie werd de Digitale Agenda gelanceerd als de eerste van zeven kerninitiatieven. De
digitale interne markt is een essentieel onderdeel van deze Digitale Agenda.
Met de strategie voor de digitale Interne Markt wil de Commissie verzekeren dat consumenten
grensoverschrijdende toegang krijgen tot digitale diensten, een gelijk speelveld creëren voor
bedrijven en de voorwaarden creëren die een dynamische digitale economie en samenleving
mogelijk maken.
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A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige naam
Referentienummer
Soort initiatief
Actoren +
besluitvormingsprocedure in
de Raad

Actoren + rol van het Europees
Parlement
EUR-lex wetgevingsprocedures
Link Oeil
COM Impact Assessment

Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa
COM (2015) 192
Niet-wetgevend (aankondiging van zowel wetgevende als
niet-wetgevende initiatieven)
Door de omvattende reikwijdte van de strategie zijn de
betrokken actoren legio. De overkoepelende actoren zijn:
- Raadswerkgroep Groei & Concurrentievermogen: federale
attaché.
- Raad Concurrentievermogen: minister Kris Peeters.
- Raadsconclusies en debatten.
Zie Link Oeil.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/HIS/?uri=CELEX:52015DC0192&qid=1431961468398
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.
do?reference=2015/2147(INI)&l=en
COM heeft geen impact assessment uitgevoerd voor de
omvattende strategie. Voor de individuele voorstellen zullen,
waar nodig, impactanalyses worden opgesteld.

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

EWI
OV, DKB, FB, CJSM, iV, MOW, WVG
Federale overheid + andere gemeenschappen en gewesten
Email
IEC

C. Inhoud van het voorstel
(Zie punt G. voor laatste ontwikkelingen in de uitvoering van het pakket.)
De Strategie voor de digitale eengemaakte markt kondigt 16 initiatieven aan (bestaande uit één of
meerdere voorstellen) onder drie pijlers. De voorstellen zullen door de Commissie worden
aangenomen in 2015-2016.
Betere toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten in Europa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

meer eenvoudige regels voor grensoverschrijdende e-handel, zoals geharmoniseerde EUregels inzake contracten;
snellere en consistentere afdwinging van consumentenrechten;
efficiëntere en meer betaalbare pakketjesleveringen;
stoppen van ongerechtvaardigde geo-blocking;
bezorgdheden rond mededinging identificeren: COM is een antitrustonderzoek gestart in de
e-handel;
een moderne auteursrechtenwetgeving om onder meer de meeneembaarheid van
aangekochte werken te verhogen;
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7.

herziening van de Satelliet- en Kabelrichtlijn om onder meer grensoverschrijdende toegang
tot omroepen te verbeteren;
8. verminderen van administratieve lasten die gepaard gaan met de BTW-regels in geval van ehandel.

Creëren van de juiste randvoorwaarden en een gelijk mededingingsveld voor digitale netwerken en
innovatieve diensten:
9.
10.
11.
12.
13.

herziening van de telecomregels (spectrum, breedband…);
herziening van het kader voor audiovisuele media;
omvattende analyse van de rol van online platforms;
vertrouwen en veiligheid verhogen inzake persoonsgegevens;
partnerschap met de industrie aangaan inzake cybersecurity.

Maximaliseren van het groeipotentieel van de digitale economie:
14. voorstel voor een “European free flow of data initiative” en lanceren van Europees Cloudinitiatief, waaronder een “research cloud”;
15. prioriteiten vastleggen voor normalisering en interoperabiliteit;
16. initiatieven inzake vaardigheden en e-overheid.
D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
Lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld zijn betrokken bij:
-

Betere toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten in Europa
(vb. auteurswetgeving).
De verdere uitbouw van e-government (vb. interoperabele digitale handtekeningen).
Digitalisering van het bedrijfsleven (vooral traditonele sectoren en kleine en middelgrote
ondernemingen raken achterop bij digitale transformatie).
Het verhogen van vertrouwen en veiligheid inzake persoonsgegevens.
…

E. Subsidiariteitsinschatting
Wetgevende voorstellen zullen op de relevante Verdragsartikelen worden gebaseerd. Een eerste,
ruwe inschatting lijkt aan te geven dat het subsidiariteitsbeginsel wordt gerespecteerd.
Uiteraard moet deze preliminaire inschatting per concreet voorstel worden bevestigd.
F. Eerste politieke standpuntinname
(Zie punt H. hieronder voor standpunten ten aanzien van recente ontwikkelingen.)
1.

Algemeen

Vlaanderen kan zich vinden in de drie prioriteiten die in deze officiële mededeling gesteld worden.
Vlaanderen wil zich in aanloop van de Digital Single Market positioneren als een interessante regio
voor e-commerce activiteiten in zijn algemeenheid en voor sterke e-commerce spelers om er zich te
vestigen.
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Het ambitieniveau van dit actieplan ligt al erg hoog. De ervaring van voorgaande actieplannen leert
dat de realisatie van ambitieuze plannen niet eenvoudig is. Vlaanderen zou liever meer focus zien
op de daadwerkelijke realisatie, in plaats van nog extra aandachtspunten toe te voegen.
De focus vanuit Europa op dreiging van cybersecurity ziet Vlaanderen graag verhoogd. Bijvoorbeeld
zou Europa actiever een klimaat kunnen creëren dat ontwikkeling van beveiligingsproducten - of
veilige producten – stimuleert?
Vlaanderen mist een vermelding over ethisch verantwoord ondernemen. De ‘vrije’ concurrentie
tussen online spelers kan de werkomstandigheden, remuneratie, etc. van werknemers negatief
beïnvloeden. Ook andere terreinen van bedrijfsvoering kunnen onder druk komen te staan bij
toegenomen (grensoverschrijdende) concurrentie.
2. Betere toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten in Europa
Uiteindelijk op wetgevend en reglementair vlak kunnen strijden met gelijke, geharmoniseerde
wapens tegen de buurregio’s, is voor Vlaanderen de beste garantie dat we ook in de toekomst als
Vlaamse regio ten volle mee de vruchten kunnen blijven plukken van het e-commerce gebeuren
(retail, B2B en logistiek).
Betere toegang tot digitale content en een gemoderniseerd auteursrecht zijn voor Vlaanderen
belangrijke aandachtspunten. De huidige - vooral federale - wetgeving (bv. eigendomsrechten,
auteursrechten en naburige rechten, privacywetgeving, wetgeving rond blokkeringsystemen, …)
loopt achter op de praktijken van de snel veranderende gemediatiseerde samenleving, zeker met
betrekking tot online mediagebruik en gebruik van digitale leermiddelen. Dit verzwakt en
bemoeilijkt het werken aan mediawijsheid, vooral bij het voorkomen van afwijkend gedrag. Zonder
te pleiten voor een al te restrictief overheidsingrijpen, kan Vlaanderen de aanbeveling uit de
mededeling van de Europese Commissie (cf. de mededeling Een Europese aanpak van
mediageletterdheid in de digitale omgeving van 2007) onderstrepen: “De Commissie roept de
lidstaten op om (…) gedragscodes te ontwikkelen en toe te passen, uit te voeren en eventueel
passende kaders voor mederegulering in samenwerking met alle belanghebbende partijen op
nationaal niveau en zelfreguleringinitiatieven te bevorderen.”
Vooral voor kleinere organisaties en experimentele projecten vraagt het doorgronden van en
voldoen aan eisen van bv. auteurswetgeving veel energie. Informatie- en ervaringsdeling tussen
organisaties is op dat vlak ook nodig. Uitzonderingsregelingen voor bv scholen zijn vaak
onduidelijk, onvoldoende of laten ruimte voor teveel interpretatie. Vlaanderen vraagt concreet een
uitbreiding van de uitzonderlingsclausule voor educatief gebruik en vooral ook voor meer
transparantie m.b.t. de uitzonderingsclausule.
Vlaanderen hecht belang aan de herziening van zowel de e-commerce richtlijn als van de sat-kab
richtlijn. De distributie van online mediadiensten moet soepeler en toegankelijker, weliswaar
rekening houdende met territoriale afspraken over content-rechten.
Vlaanderen kan zich vinden in het standpunt en initiatief van de Commissie en het pleidooi dat als
je betalende online audiovisuele mediadiensten aankoopt in één lidstaat (thuisland) je deze
diensten ook moet kunnen gebruiken in een andere lidstaat. In functie van de belangen van zowel
de gebruikers als de rechthebbenden moet er ook steeds worden gewaakt over de culturele
diversiteit. De totale afschaffing van geoblocking zou de huidige financieringsmodellen voor
audiovisuele content (prefinanciering van audiovisuele producties via territoriale exploitatie van
rechten) immers grondig door elkaar halen en dit vooral ten nadele van producties met een kleinere
markt (bv kleine taalgebieden).
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Aandacht dient uit te gaan naar punt 5 “bezorgdheden rond mededing ikv e-handel”, wat betreft
logies. Een level-playing field voor e-handel in logies houdt in dat verplichtingen tav
logiesaanbieders ook op aanbieders van logies op het internet van toepassing zijn en dit moet
afdwingbaar zijn door de plaatselijke autoriteiten. Dit laatste kan ook verplichtingen tav de
aanbieder van het overkoepelende IT-platform met zich meebrengen, onafgezien of deze binnen of
buiten de EU is gevestigd.
3. Creëren van de juiste randvoorwaarden en een gelijk mededingingsveld voor digitale
netwerken en innovatieve diensten
Aangaande het Telecom Single Market pakket is het standpunt van Vlaanderen;
-

Netneutraliteit: voorstander van het principe van netneutraliteit, maar geen voorstander van
absolute netneutraliteit omdat (i) dit mogelijks een drempel inhoudt om te gaan investeren in
netwerken en (ii) consumenten tot afspraken moeten komen met de internet toegang-providers
over de afgenomen diensten.

-

Bij de herziening van het algemeen regelgevend kader rond elektronische communicatie (de
telecomrichtlijnen) is er nood aan effectieve return on investment voor investeringen in
performante netwerken, maar tegelijk moet rekening gehouden worden met de specifieke
marktsituaties om concurrentie te laten spelen.
Cf. Vlaanderen: twee alternatieve competitieve infrastructuren zijn aanwezig voor quadruple
play aanbod (Telenet/Base en Proximus), maar andere alternatieve spelers hebben het (zeer)
moeilijk om de markt te betreden.

-

Vlaanderen kan zich dus vinden in het standpunt van de Europese Commissie.

Wat betreft het spectrum:
-

De Europese Commissie wenst bij de herziening van het regelgevend kader onder meer te
focussen op een consistent ‘single market approach’ voor spectrumbeleid en –management. Dit
initiatief kan de bevoegdheid van de lidstaten over radiospectrum op de helling plaatsen.

-

De Europese Commissie plant om voorstellen te doen over de gecoördineerde vrijmaking van de
700 MHz-band (van pure omroep) ten voordele van mobiele breedband. In deze frequentieband
bezit Vlaanderen een omroepspectrum dat heden is toegekend is aan Norkring België N.V., in
principe tot 2024. Daarnaast is er ook een steeds toenemend aandeel van video in de globale
mobiele datatrafiek, wat ook belangrijk is in het kader van de bevoegdheid van Vlaanderen
voor audiovisuele mediadiensten en –activiteiten. Meer algemeen kan gesteld worden dat het
radiospectrum een nationale bron is, die nationaal geregeld dient te worden. Harmonisatie
biedt niet altijd een oplossing. De lidstaten dienen de bevoegdheden over het spectrum te
behouden (subsidiariteit). Er zijn de gebruikelijke coördinatiemechanismen en de samenwerking
tussen de lidstaten met betrekking tot de coördinatie van het spectrum en deze kunnen
behouden worden. Licenties voor het gebruik van het radiospectrum door operatoren moeten
nationale materie blijven, er kan niet worden geëvolueerd naar multilaterale licenties.

-

De voorstellen over de potentiële uitbreiding van de rollen van BEREC (Body of European
Regulators for Electronic Communications) of de RSPG (Radio Spectrum Policy Group) dienen
nauwlettend te worden opgevolgd en het is aan te bevelen dat de Gemeenschappen binnen de
Belgische delegatie van de RSPG een meer formelere rol kunnen opnemen, zeker indien de rol
van de Radio Spectrum Policy Group zou worden uitgebreid.
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Betreffende de herziening van de audiovisuele mediadiensten (AVMD) richtlijn is het standpunt van
Vlaanderen:
-

Voorbehoud bij uitbreiding toepassingsgebied AVMD-richtlijn: het is de dienst die moet worden
geregeld en niet de aanbieder van de dienst;

-

Voorstander van de gelijkschakeling lineair / niet lineair;

-

De criteria van artikel 2 waarin wordt bepaald welke lidstaat bevoegd is voor een aanbieder
van audiovisuele mediadiensten, moeten worden verduidelijkt zodat er meer samenhang
ontstaat met de definities van de richtlijn, meer bepaald met de definitie van “redactionele
verantwoordelijkheid” waarin het begrip “effectieve controle” vervat is dat ook moet worden
gedefinieerd in de richtlijn

Vlaanderen gaat akkoord met de rol van online-platformen en piraterij. Het is de intentie van de
Commissie om een analyse van de problematiek te maken over verschillende velden. Dit leidt
mogelijks tot versterking/groei van online mediadiensten en -platformen
4. Maximaliseren van het groeipotentieel van de digitale economie
In het hoofdstuk 4.1. “data economy” merkt Vlaanderen op dat de huidige richtlijn
overheidsinformatie (PSI directive) geen standaard licenties definieert voor Open Data, maar dat
elke lidstaat die vrij mag definiëren en ze enkel voor binnenlands gebruik moet standaardiseren.
Dit is een hinderpaal voor applicaties die pan-Europese ambities hebben omdat technologisch het
quasi onmogelijk is dat een toepassing voor elke dataset per lidstaat de bijhorende licenties “leest”
en interpreteert. Een applicatie die bijvoorbeeld gebruik maakt van lokale informatie kan hooguit
checken of die onder een zogenaamde creative commons licentie valt of niet, maar dit kan
onmogelijk als de omschrijving van elke licentie verschilt van land tot land.
Er wordt gewezen op het belang van interoperabiliteit en het gebruik van standaarden om het
competitievermogen van de Europese digitale economie te verhogen. De Vlaamse overheid hecht
reeds vele jaren het nodige belang aan het gebruik van Europese standaarden, o.a. op het vlak van
gegevensuitwisseling en public e-procurement, wat het in de toekomst gemakkelijker moet maken
om eventuele cross-border elektronische overheidsdienstverlening te ontwikkelen. Binnen het
toekomstige Agentschap Informatie Vlaanderen zal het de bedoeling zijn om de standaarden en
enterprise architectuur die nog voor de Vlaamse overheid ontwikkeld zullen worden af te stemmen
op het (vernieuwde) Europese Interoperability Framework.
Ook wordt hier terecht veel belang gehecht aan het tot stand komen van een inclusieve digitale
eenheidsmarkt, waarin burgers en bedrijven over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om
volop te genieten van digitale (overheids)diensten. Binnen de conceptnota Vlaanderen Radicaal
Digitaal van 27 maart wordt ook meermaals op het belang hiervan gewezen, en worden initiatieven
rond “begeleid digitaal” aangekondigd om dit mogelijk te maken.
De Europese Commissie blijft ook belang hechten aan de verdere uitbouw van e-government en
kondigt daartoe een nieuw e-government actieplan 2016-2020 aan. De Vlaamse overheid zal haar egovernment inspanningen, zoals reeds bij de vorige Europese e-government actieplannen het geval
was, laten aansluiten bij de doelstellingen van dit actieplan. Meer bepaald zal de Vlaamse overheid
verder inzetten op de realisatie van het “once only” principe (binnen de Vlaamse overheid gekend
als het MAGDA-principe “vraag niet wat je al weet”), en wenst zij zeker mee te werken aan het
initiatief van de Europese Commissie om zgn. “business registers” (authentieke gegevensbronnen
m.b.t. ondernemingen zoals de federale KBO en de Vlaamse VKBO) met elkaar te koppelen tegen
20

2017. De Vlaamse overheid zal, net zoals de Europese Commissie voorstelt, ook verdere stappen
zetten op het vlak van volledig elektronische overheidsaanbestedingen (public e-procurement) en
het gebruik van interoperable digitale handtekeningen (vooral ook naar de lokale overheden toe).
5. Prioriteiten
De prioriteiten voor Vlaanderen zijn:
−

voorstel 12 - vertrouwen en veiligheid verhogen inzake persoonsgegevens: De privacy
wetgeving is in België al sterk uitgebouwd. Een steviger geharmoniseerd Europees
privacybeleid is ook noodzakelijk.

−

Voorstel 13 - partnerschap met de industrie aangaan inzake cybersecurity: Cybersecurity is
voor de digitale overheid een belangrijke dreiging. Gezien de omvang is het een uitdaging
die inderdaad op Europees niveau moet aangepakt worden. Het is dan ook aan te moedigen
dat hier de nodige inspanningen naartoe gaan. Dat men deze inspanningen maximaal
samen aangaat in partnerschap met de industrie, is een goede zaak.
Volgende initiatieven volgt de Vlaamse overheid reeds op:
a) de nieuwe Network and Information Security (NIS) Directive
b) de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR)
c) in oktober (jaarlijks), de European Cyber Security Month (ECSM)
De vraag is of Europa wel voldoende inspanningen levert om de cyberdreiging het hoofd te
bieden. We denken dat er meer voor nodig is, structureel en op niveaus die buiten onze
invloedscirkel (als Vlaamse overheid) liggen (bijv. internet protocollen, ICT technologie zoals
operating systemen, software, hardware, ...).

−

Voorstel 14 - “European free flow of data initiative” en lanceren van Europees Cloud-initiatief,
waaronder een “research cloud”. Er is een duidelijk en efficiënt regelgevend kader nodig
over de plaats waar privacygevoelige gegevensopslag kan plaatsvinden. Nu hindert
onduidelijkheid in de regelgeving sommige digitaliseringsinitiatieven bij de overheid. Ook
een Europees cloud-initiatief kan een interessant aanbod zijn, zowel om regelgevend in orde
te zijn, als om kosten te drukken.

−

Voorstel 15 - prioriteiten vastleggen voor normalisering en interoperabiliteit: Prioriteit
wanneer het gaat over interacties met de overheden. Europa focust vooral op e-health,
vervoersplanning en slimme energie.

−

Voorstel 16 - initiatieven inzake vaardigheden en e-overheid: ook e-inclusie, only once,
digitale handtekening.
Vlaanderen kiest voor ‘begeleid digitaal’, waarbij deze mensen door een vaardig iemand
worden geholpen in hun functioneren in de digitale samenleving, ook al hebben ze zelf geen
toegang. Zoals het nu geformuleerd is, voorziet Europa enkel steun voor de ontwikkeling
van de vaardigheden wie toegang heeft.
Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk dat in onze geïnformatiseerde en genetwerkte
samenleving de overheid een kennisoverheid moet zijn, wil ze nog impact hebben op de
samenleving. Databanken vormen de ruggengraat van deze overheid. Data en informatie
zijn daarbij de belangrijkste grondstof waarover de overheid beschikt, evenals de mensen
om van die data en informatie kennis te maken. Het verzamelen en ontsluiten van data
wordt meer en meer een kerntaak van de overheid, alsook het verwerken van die data tot
bruikbare informatie.
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G. Recente ontwikkelingen
Op 19 april 2016 publiceerde de Commissie haar plannen om de Europese bedrijfswereld,
middelgrote en kleine ondernemingen, onderzoekers en overheidsinstanties optimaal te laten
profiteren van nieuwe technologieën. Het pakket bestaat uit vier mededelingen en vijf
werkdocumenten.
-

De digitalisering van het Europese bedrijfsleven
COM(2016)180


-

(overkoepelende mededeling) –

Werkdocument over Internet of Things – SWD(2016)110

Europees Cloud-initiatief – COM(2016)178



Werkdocument High-Performance Computing – SWD(2016)106
Werkdocument Kwantumtechnologie – SWD(2016)107

-

Normalisatieprioriteiten op ICT-gebied – COM(2016)176

-

E-Government Action Plan 2016-2020 – COM(2016)179



Werkdocument over de implementatie en evaluatie van het EU e-government
Actieplan 2016-2020 – SWD(2016)108
Werkdocument Managementsamenvatting van de implementatie en evaluatie van
het EU e-government actieplan 2016-2020 – SWD(2016)109

Digitalisering van het bedrijfsleven
Hoewel sommige geledingen van de economie snel digitale technologieën en processen hebben
opgepikt, moeten alle sectoren van het Europese bedrijfsleven de digitale mogelijkheden ten volle
benutten als zij op wereldschaal willen concurreren, ongeacht de grootte van de ondernemingen.
Vooral traditionele sectoren (zoals bouw, agro-voedingsmiddelen, textiel of metaal) en middelgrote
en kleine ondernemingen raken achterop bij de digitale transformatie. Volgens recente ramingen zal
de digitalisering van producten en diensten meer dan 110 miljard euro extra per jaar opleveren aan
inkomsten voor de industrie in Europa in de komende vijf jaar.
Verschillende EU-lidstaten hebben al strategieën om de digitalisering van de industrie te
ondersteunen. Maar er is ook een overkoepelende Europese aanpak nodig om te voorkomen dat de
markt versnipperd raakt en ervoor te zorgen dat de vruchten worden geplukt van de digitale
vooruitgang, zoals het internet van de dingen.
In het kader van deze aanpak zal de Commissie:
-

nationale en regionale initiatieven op het gebied van de digitalisering van de
industrie helpen coördineren door een permanente dialoog te onderhouden met alle
betrokken actoren in de EU. Met de lidstaten en de industrie zal een beheerskader worden
opgezet;

-

gericht investeren in de publiek-private partnerschappen van de EU en het gebruik van de
mogelijkheden
van
het EU-investeringsplan en
de Europese
structuuren
investeringsfondsen sterk aanmoedigen;
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-

500 miljoen euro investeren in een pan-Europees netwerk van digitale innovatiehubs
(technologische excellentiecentra) waar bedrijven advies kunnen inwinnen en digitale
innovaties kunnen testen;

-

grootschalige proefprojecten opzetten met het oog op de intensievere toepassing van het
internet van de dingen, geavanceerde productie en technologie in slimme steden en huizen,
communicerende auto's of mobiele gezondheidszorg;

-

toekomstbestendige wetgeving vaststellen om het vrije dataverkeer te steunen en
duidelijkheid te scheppen over de eigendom van data die zijn gegenereerd door sensors en
slimme apparaten. De Commissie zal ook de veiligheids- en aansprakelijkheidsregels inzake
autonome systemen opnieuw bekijken;

-

een EU-agenda voor vaardigheden voorstellen zodat mensen de vaardigheden verwerven die
nodig zijn voor een baan in het digitale tijdperk.

Het Europees cloud-initiatief maakt ook deel uit van dit pakket en zal Europa helpen koploper te
worden in de data-gestuurde economie.
Het is de bedoeling met deze plannen in totaal meer dan 50 miljard euro aan publieke en private
investeringen vrij te maken om de digitalisering van de industrie te ondersteunen.
Prioritaire normen om digitale innovatie te stimuleren
In de digitale eengemaakte markt moeten miljarden verbonden apparaten zoals telefoons,
computers en sensors veilig en naadloos met elkaar kunnen communiceren, ongeacht de fabrikant,
de technische eigenschappen of het land van oorsprong. Daarvoor hebben zij een
gemeenschappelijke taal nodig: normen.
De Commissie stelt concrete maatregelen voor om het normalisatieproces te versnellen door:
-

zich op vijf prioriteiten te concentreren als zij de bedrijfswereld en de normalisatieinstellingen vraagt om normen op te stellen: 5G, cloud-computing, het internet van de
dingen, datatechnologie en cyberveiligheid;

-

technologische tests en experimenten te co-financieren om het vaststellen van normen te
versnellen, onder meer via geschikte publiek-private partnerschappen. Daardoor zullen de
normen tijdig klaar zijn om innovatie en de groei van het bedrijfsleven te bevorderen.

Door deze snellere, gerichtere aanpak zullen ook de ontwikkeling en invoering van intelligente
netwerken, mobiele gezondheidszorg, communicerende voertuigen en andere technologieën worden
versneld. De EU is van plan de inbreng van Europese deskundigen in internationale
normalisatiebesluiten te steunen, zodat Europese ideeën kunnen bijdragen tot mondiale
oplossingen.
Digitale overheidsdiensten
Mensen en bedrijven genieten nog niet alle voordelen van digitale overheidsdiensten die in de hele
EU naadloos beschikbaar moeten zijn. Via het huidige actieplan voor e-overheid zullen digitale
overheidsdiensten worden gemoderniseerd, zodat de EU een betere plek wordt om te wonen, te
werken en te investeren. De Commissie stelt 20 maatregelen voor, die tegen eind 2017 van start
moeten gaan, onder meer:
-

de bouw van één digitale toegangspoort waar gebruikers alle informatie, bijstand en hulp
bij problemen kunnen krijgen om efficiënt over de grenzen heen te werken;
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-

de onderlinge koppeling van alle ondernemings- en insolventieregisters en de aansluiting
ervan op het e-justitieportaal, dat een één-loketdienst wordt;

-

een
proefproject
voor
overheidsdiensten
voor
de
toepassing
van
het "eenmaligheidsbeginsel" voor grensoverschrijdend zakendoen. Ondernemingen hoeven
maar in één EU-land papieren in te dienen bij de overheid, ook als zij in andere EU-lidstaten
actief zijn;

-

hulp aan EU-landen bij het ontwikkelen van grensoverschrijdende e-gezondheidszorg zoals
elektronische recepten en patiëntgegevens;

-

een snellere overgang naar e-aanbestedingen en e-handtekeningen en de invoering van het
"eenmaligheidsbeginsel" voor overheidsopdrachten.

H. Standpunt m.b.t. de recente ontwikkelingen
De recente ontwikkelingen worden door de betrokken beleidsdomeinen positief onthaald.
Vlaanderen ondersteunt de mededeling digitalisering van het bedrijfsleven. Er staan een aantal heel
nuttige zaken in, zoals het idee van de digitale hubs, grootschalige proefprojecten en zeker ook de
normering/standaardisatie lijkt ons belangrijk voor grote investeringen waar ook echt de Europese
toegevoegde waarde duidelijk wordt. Ook de bijzondere aandacht voor de gevolgen op de
arbeidsmarkt van de digitalisering zijn belangrijk.
Vlaanderen mist wel:
-

concrete maatregelen wat betreft de gevolgen op de arbeidsmarkt. Het wordt geagendeerd
op de Europese sociale dialoog, er is de ‘coalition for digital jobs’ waarin een soort
engagementsverklaring wordt gepromoot. Maar echt concrete beleidsmaatregelen waar
duidelijke budgetten aan verbonden zijn, zien we niet meteen.

-

de rol die ICT/digitalisering/big data/robotica etc. kan spelen in een meer energie-efficiënte
en materialenefficiënte productie. We denken daarbij aan hoe 3D printing tot minder
materialenafval leidt, big data het energiegebruik bij de productie perfect kan monitoren en
tot een minimum kan herleiden, etc. Er kan dus een link gelegd worden tussen dit verhaal
en een aantal andere toch zeer grote prioriteiten van deze commissie: circulaire economie,
energie-unie, klimaat.

6. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 30 april 2016 werden 5 voorstellen van richtlijn aangenomen. Zie bijlage 1.

7. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 30 april 2016 werd 1 aangenomen richtlijn gepubliceerd. Zie bijlage 1.

8. 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.
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Vlaams scorebord interne markt

8.1.

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per
jaar een scorebord. Het scorebord van de Europese Commissie is een overzicht van de
omzettingsprestaties van de 28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens
wordt een “Vlaams scorebord interne markt” samengesteld. Zie bijlage 2.
A.

Vlaams scorebord van juni 2016 1

Het Vlaams scorebord van juni 2016 omvat 13 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in
de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan Vlaanderen er al 6 heeft omgezet.
B.

Vlaams scorebord van december 2016 2

Het Vlaams scorebord van december 2016 omvat 7 “interne markt” richtlijnen, waarvan de
omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
C.

Vlaams scorebord van juni 2017 3

Het Vlaams scorebord van juni 2017 omvat 12 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in
de Vlaamse rechtsorde vereist is.
8.2.

Overige Vlaamse omzettingsdossiers

Er is momenteel 1 richtlijn die niet onder de interne markt valt die door Vlaanderen dient te
worden omgezet. Zie bijlage 3.
8.3.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid was in april 2016 gevat door 12 inbreukdossiers. Zie bijlage 4.
8 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte omzetting van richtlijnen

1

2

3

Het Vlaams scorebord van juni 2016 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 2016 en waarvoor de integrale omzetting
moet worden gemeld aan de Commissie ten laatste op 12 juni 2016.
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.
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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Overzichtstabel - stand van de procedure:
Stand van de 27.04
2015
procedure
Ingebrekestellingen
Met
redenen
omklede
adviezen
Dagvaardingen
Eerste
veroordeling
door het Hof
van Justitie
Ingebrekestellingen na
een
eerste
veroordeling
Dagvaardingen
na een eerste
veroordeling
Tweede
veroordeling
door het Hof
van Justitie
Totaal aantal
inbreukdossiers

31.05
2015

30.06
2015

31.08
2015

30.09
2015

31.10
2015

30.11
2015

31.12
2015

31.1
2016

29.02
2016

31.03
2016

30.04
2016

5

5

4

5

5

4

5

4

5

4

5

5

3

3

2

2

2

3

2

4

4

4

5

5

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

8

9

9

9

10

11

11

10

12

12

Geert BOURGEOIS
Minister-president van de Vlaamse Regering,
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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Bijlage 1: 5 voorstellen van richtlijn en 1 aangenomen richtlijn
VOORSTEL VAN RICHTLIJN
Dossier
Inhoud
Voorstel: C(2016)2031
GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot aanvulling
Naam: vrijwaren van van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met
financiële instrumenten betrekking tot het vrijwaren van financiële instrumenten en
en geldmiddelen
geldmiddelen
die
aan
cliënten
toebehoren,
productgovernanceverplichtingen en de regels die van toepassing zijn
op het betalen of het ontvangen van provisies, commissies en
geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen
Voorstel:
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
COM(2016) 0198
RAAD tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de
Naam: openbaarmaking openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde
van winstbelasting
ondernemingen en bijkantoren
Voorstel: C(2016)2202
GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging,
Naam: vrijstelling van met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage
cadmiumanoden
in IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft een vrijstelling voor cadmiumanoden in Herschcellen voor
Herschcellen
bepaalde zuurstofsensoren die worden gebruikt in industriële meet- en
regelapparatuur
Voorstel: C(2016)2205
GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging,
Naam: vrijstelling voor met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage
IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat
lood
betreft een vrijstelling voor lood in soldeer van elektrische
verbindingen met temperatuursensoren in bepaalde apparaten
Voorstel:
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot uitvoering van de door
het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese
COM(2016) 0235
Naam: uitvoering van Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF)
en de Vereniging van de nationale organisaties van
het Verdrag inzake
visserijondernemingen in de EU (Europêche) gesloten overeenkomst
arbeid in visserij van de van 21 mei 2012, zoals gewijzigd op 8 mei 2013, betreffende de
ILO uit 2007
uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij van de
Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007

AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier
Inhoud
Termijn [4]
RL: (EU) 2016/585
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2016/585 van de Commissie 28-02-2017
Naam: vrijstelling voor van 12 februari 2016 tot wijziging, met het oog op
lood,
cadmium, aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV
zeswaardig chroom en bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de
polybroomdifenylethers Raad wat betreft een vrijstelling voor lood, cadmium,
(PBDE) in herbruikte zeswaardig chroom en polybroomdifenylethers (PBDE) in
reserveonderdelen
hergebruikte reserveonderdelen afkomstig uit en gebruikt
voor reparatie of vernieuwing van medische hulpmiddelen
of elektronenmicroscopen

[4]

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
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Bijlage 2: Vlaams scorebord interne markt
Vlaams scorebord van juni 2016
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/105/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/105/EU van de Commissie van 4 december 2014 tot wijziging van de 31-12-2015
Naam:
onderzoek
en Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
minimumeisen landbouw- en Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
groentegewassen
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen
Beleidsdomein(en): LV
voor dat onderzoek
Minister(s): Schauvliege
De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet
uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek. Het ministerieel besluit werd op 25
november 2015 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2015) 58684.
RL: 2014/21/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van 31-12-2015
Naam:
minimumeisen minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardappelen. De richtlijn wordt omgezet
door een ministerieel besluit tot vaststelling van minimumeisen voor prebasispootgoed,
prebasispootgoed aardappelen
basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en
Beleidsdomein(en): LV
aanduidingen. Het ministerieel besluit werd op 25 november 2015 genotificeerd aan de Europese
Minister(s): Schauvliege
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2015) 58682.
RL: 2014/20/EU
Naam: EU-klassen
gecertificeerd
aardappelen

Uitvoeringsrichtlijn 2014/20/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van EU- 31-12-2015
basis- en klassen voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
pootgoed geldende eisen en aanduidingen. De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot
vaststelling van EU-klassen voor prebasispootgoed, basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van
aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en aanduidingen. Het ministerieel besluit werd op
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Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
RL: 2013/63/EU
Naam: pootaardappelen
partijen pootaardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

25 november 2015 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2015) 58669.
Uitvoeringsrichtlijn 2013/63/EU van de Commissie van 17 december 2013 tot wijziging van de 31-12-2015
en bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/56/EG van de Raad wat betreft de minimumvoorwaarden voor
pootaardappelen en partijen pootaardappelen
De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit
van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de
keuring van pootaardappelen. Het besluit werd op 1 december 2015 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2015) 58861.

RL: 2014/107/EU

Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31-12-2015
Naam:
automatische betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied. Het decreet van
uitwisseling
inlichtingen 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen moet
worden aangepast. Naast een wijziging in de definitie van automatische uitwisseling, zal ook in
belastingen
artikel 27 een tekstuele wijziging dienen te gebeuren. Daarnaast zal een bepaling moeten worden
Beleidsdomein(en): FB
voorzien zoals in artikel 21, lid2, alinea 3 dat elke individuele te rapporteren persoon in kennis
Minister(s): Tommelein
wordt gesteld van een schending van de beveiliging van zijn gegevens wanneer die schending
afbreuk kan doen aan de bescherming van zijn persoonsgegevens of persoonlijke levenssfeer.’ Het
verzameldecreet financiën, dat het decreet betreffende de administratieve samenwerking op het
gebied van belastingen wijzigt, werd op 13 januari 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie MNE (2016) 50310. De omzetting is hiermee
volledig voor Vlaanderen.
RL: 2014/54/EU
Naam:
vrij
werknemers

verkeer

Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende 21-05-2016
van maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan
werknemers verleende rechten te vergemakkelijken. Voor de omzetting van de richtlijn werd het
decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale
overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum
voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een
gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus
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1980 als volledige omzetting aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2016)50653.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2012/18/EU

Derde aanpassing (technische bijlage) van bestaande wetgeving die gericht is op de uniforme 31-05-2015
Naam: beheersing
gevaren toepassing van geharmoniseerde veiligheidsregels in de hele EU m.b.t. het vervoer over land van
zware
ongevallen
met gevaarlijke goederen om een hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het
milieu te garanderen in geval van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken,
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
zoals de chemische ramp die zich in het Italiaanse Seveso in juli 1976 voordeed. De richtlijn brengt
Beleidsdomein(en): LNE
wijzigingen aan bestaande wetgeving aan. Vlaanderen is bevoegd om het gedeelte vervoer van
Minister(s): Schauvliege
gevaarlijke goederen over de weg om te zetten.
Voor de omzetting is een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de drie gewesten
nodig. Naar aanleiding van een advies van de Raad van State werd het eerder ondertekend
samenwerkingsakkoord aangepast. Op 29 januari 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp
van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, goed. Het instemmingsdecreet met dit
samenwerkingsakkoord werd op 26 april 2016 aangenomen in de parlementaire commissie voor
leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening, energie en dierenwelzijn. De behandeling in de plenaire
vergadering van het Vlaams Parlement volgt in mei 2016.
Daarnaast zijn nog richtlijnbepalingen die door Vlaanderen reeds zijn omgezet. De bestaande
regelgeving werd op 18 september 2015 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2005) 54901-01, MNE (2005) 60681-02, MNE (2007)
54832-01, MNE (2015) 56565, MNE (2015) 56566, MNE (2015) 56571, MNE (2015) 56572 en MNE (2015)
56575.

30

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

Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 tot derde aanpassing aan de 30-06-2015
vervoer wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Voor de aspecten m.b.t. de binnenvaart werd het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang op 27 november 2015
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering, met het oog op het advies van de adviesraden
en de Raad van State. De federale overheid en de andere gewesten zullen ook bevraagd worden
over dit voorontwerp van besluit via het overlegcomité. De volledige omzetting wordt verwacht in
juni 2016.
Voor wat betreft de aspecten m.b.t het wegvervoer is een aparte omzetting van de richtlijn niet
vereist, gelet op de dynamische bepaling in artikel 1, lid 2, 1° van het koninklijk besluit van 28 juni
2009. Teneinde de rechtszekerheid te bewaren zal het Vlaams Gewest het Besluit van de Vlaamse
Regering “tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang” aanpassen met een verwijzing naar
richtlijn 2014/103/EU.

RL: 2014/100/EU
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 18-11-2015
en 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een
communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart
Voor de omzetting van deze richtlijn werd een ontwerp van ministerieel besluit opgemaakt. Dit
ministerieel besluit vervangt het ministerieel besluit van 15 juli 2011 betreffende het elektronisch
berichtenverkeer in het kader van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet. Het advies van de Inspectie
Financiën en van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen werd verkregen eind 2015. Het
advies van de Raad van State werd ontvangen.

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
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Beleidsdomeinen:
LNE, CJSM

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.

Minister(s): Homans,
Tommelein, Gatz

Wetys, De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een
instantie die geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot
infrastructuur, maar ook bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de
civiele werken en de toegang tot de fysieke binnenhuisinfrastructuur. Een samenwerkingsakkoord
hierover is in voorbereiding.
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. Na overleg met de belanghebbenden (nutssector, VVSG
en lokale overheden) zal in het voorjaar van 2016 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)
administratieve samenwerking nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne
markt („de IMI-verordening”).
IMI
Beleidsdomein(en):
WVG, MOW, CJSM

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
omzetting en de toepassing van deze richtlijn. Op ambtelijk niveau vinden er analyses, overleg en
Crevits,
onderzoek plaats naar de implicaties van de omzetting van de richtlijn.

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts

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 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op advies
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
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 15 januari 2016 principieel
32

goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op onderhandelingen en adviesaanvragen aan
de Raad van State.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de zorg- en bijstandsverleners in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het voorontwerp
van 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
22 april 2016 principieel goedgekeurd met het oog op het advies van de Raad van State.
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. De wijzigingen aan het besluit worden voorbereid. Afronding wordt verwacht in
juni 2016.
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: 2014/99/EU
Naam:
benzinedampterugwinning
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

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

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 18 maart 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Publicatie en notificatie
aan de Europese Commissie zijn voorzien in mei 2016.
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
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gebruikte methoden.
Voor de omzetting van deze richtlijn is er dan ook een aanpassing nodig aan de programma’s voor
de monitoring van de watertoestand in uitvoering van artikel 68 van decreet integraal waterbeleid.
De aanpassing van de standaarden voor de kwaliteitselementen in het kader van de monitoring
wordt neergelegd in een document dat deel uitmaakt van de nieuwe stroomgebiedsbeheersplannen. Dit document wordt aangepast en gepubliceerd op de website van de
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid in het voorjaar van 2016.
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Vlaams scorebord van december 2016
LOPENDE DOSSIERS
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
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. Er werd advies ontvangen van de
Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en van de
Inspectie van Financiën over het voorontwerp van ministerieel besluit. Het advies van de Raad van
State werd ontvangen op 19 april 2016 en wordt momenteel verwerkt.
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. 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 ontvangen op 19
april 2016 en wordt momenteel verwerkt.
RL: 2014/80/EU
Naam: bescherming grondwater
Beleidsdomein(en): LNE

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
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Minister(s): Schauvliege

nodig. Het voorontwerpbesluit 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 milieukwaliteitscriteria, werd voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op
4 maart 2016 met het oog op advies van de adviesraden. Het advies van de Milieu- en Natuurraad
van Vlaanderen werd ontvangen op 4 april 2016 en wordt momenteel verwerkt.

RL: (EU) 2015/1127

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 31-07-2016
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van
een aantal richtlijnen

Naam: afvalstoffen
Beleidsdomein(en): LNE
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 voorontwerp van 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 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 18 december 2015. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen bracht advies uit
op 22 maart 2016. Verwacht wordt dat de omzetting voltooid zal zijn in juni 2016.

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.
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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 25 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit 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, definitief goed. 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.
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.

Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
RL: 2014/66/EU
Naam:
voorwaarden
voor
toegang
en
verblijf
van
onderdanen van derde landen
in
het
kader
van
een
overplaatsing
binnen
een
onderneming
Beleidsdomein(en):
WVG

WSE,

OV,

Minister(s): Muyters, Vandeurzen

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
overplaatsing binnen een onderneming
De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door 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. Dit voorontwerp van besluit
werd op 26 februari 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering,
met het oog op het advies van de adviesraden.
Voor wat betreft de omzetting van artikel 18 ‘het recht op gelijke behandeling’ voor onderdanen
van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming worden er rechten
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
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen.
Hier wordt nagegaan of de Vlaamse regelgeving in overeenstemming is met de richtlijn.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2015/2087

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
duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het voorontwerp van besluit
ladingresiduen
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
Beleidsdomein(en): LNE
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse
Minister(s): Schauvliege
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 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 18 december 2015. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen bracht advies uit
op 22 maart 2016. Verwacht wordt dat de omzetting voltooid zal zijn in juli 2016.
RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

RL: 2014/97/EU
Naam:
registratie
van
leveranciers en van rassen en
de gemeenschappelijke lijst van

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
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. 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 wordt aangevraagd.
Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de
gemeenschappelijke lijst van rassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de registratie van
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rassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
RL: 2014/98/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

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

leveranciers en van rassen. 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 wordt aangevraagd.
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 wat betreft de
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften van de fruitgewassen, specifieke
voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële
inspecties. 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.
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. De omzetting wordt
voorbereid.

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. De omzetting van de
richtlijn wordt momenteel voorbereid door de administratie.
belastinggebied
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Tommelein
RL: (EU) 2016/11

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
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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
Beleidsdomein(en): LV
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de
handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Er werd advies
Minister(s): Schauvliege
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) 2016/317

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de 31-03-2017
Richtlijnen
66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met
Naam: officiële etiket van
verpakkingen
die
zaai-of betrekking tot het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
pootgoed bevatten
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege
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 het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5
Beleidsdomein(en): LNE
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende
Minister(s): Schauvliege
de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat
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betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten. Het
ontwerpdecreet werd op 15 april 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op advies van de adviesraden. 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.
RL: 2014/45/EU

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

Naam: periodieke technische
controle van motorvoertuigen
en aanhangwagens
De 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
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Bijlage 3: Overige Vlaamse omzettingsdossiers
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, DKB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

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

Deze richtlijn wordt omgezet door het 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
Crevits,
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde
procedure. Dit voorontwerp van besluit werd op 26 februari 2016 voor de eerste maal principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering, met het oog op het advies van de adviesraden.
Voor wat betreft de omzetting van artikel 23 ‘het recht op gelijke behandeling’ worden er rechten
verleend aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van onderwijs en beroepsopleiding, de
adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid, de erkenning van
diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties en nationale bepalingen inzake takken van
de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a.
gezinsbijslagen. Hier wordt nagegaan of de Vlaamse regelgeving in overeenstemming is met de
richtlijn, deze regelgeving zal worden aangemeld.
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Bijlage 4: Vlaamse inbreukdossiers
Acht inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Laatste stand van zaken
Nr: 2015/0249
Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 104/103/EU

Fase 2: IGS (22/07/2015)
vervoer 23/09/2015: antwoord op IGS werd verzonden
Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 tot derde aanpassing aan de wetenschappelijke
en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.
Voor de aspecten m.b.t. de binnenvaart werd het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang op 27 november 2015 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering, met het oog op het advies van de adviesraden en de Raad van State. De federale overheid en de
andere gewesten zullen ook bevraagd worden over dit voorontwerp van besluit via het overlegcomité. Dit zal
gebeuren op 25 mei 2016. De volledige omzetting wordt verwacht in juni 2016.
Voor wat betreft de aspecten m.b.t het wegvervoer is een aparte omzetting van de richtlijn niet vereist, gelet op
de dynamische bepaling in artikel 1, lid 2, 1° van het koninklijk besluit van 28 juni 2009. Teneinde de
rechtszekerheid te bewaren zal het Vlaams Gewest het Besluit van de Vlaamse Regering “tot aanpassing van de
regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de wetenschappelijke en
technische vooruitgang” aanpassen met een verwijzing naar richtlijn 2014/103/EU.

Nr: 2016/0013
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart

Fase 2: IGS (26/01/2016)
en 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
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Beleidsdomein(en): MOW

informatiesysteem voor de zeescheepvaart.

Minister(s): Weyts
Richtlijn: 2014/100/EU

Voor de omzetting van deze richtlijn werd een ontwerp van ministerieel besluit opgemaakt. Dit ministerieel
besluit vervangt het ministerieel besluit van 15 juli 2011 betreffende het elektronisch berichtenverkeer in het
kader van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet. Het advies van de Inspectie Financiën en van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen werd verkregen eind 2015. Het advies van de Raad van State werd ontvangen.

Nr: 2016/0164

Fase 2: IGS (23/03/2016)

Naam: beroepskwalificaties en 23/05/2016: deadline voor antwoord op IGS
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, MOW, CJSM, 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, Weyts, 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 voor de eerste maal principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op advies van de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen.
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 15 januari 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op
onderhandelingen en adviesaanvragen aan de Raad van State.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorgen bijstandsverleners in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het voorontwerp van 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
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Economische Ruimte werd op 22 april 2016 principieel goedgekeurd met het oog op het advies van de Raad van
State.
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. De wijzigingen aan het
besluit worden voorbereid. Afronding wordt verwacht in juni 2016.
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 2: IGS (23/03/2016)

Naam: aanleg elektronische 23/05/2016: deadline voor antwoord op IGS
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: DKB, MOW, Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
LNE, CJSM
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot
Minister(s): Homans,
Tommelein, Gatz
Richtlijn: 2014/61/EU

Wetys, de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die
geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook
bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de
fysieke binnenhuisinfrastructuur. Een samenwerkingsakkoord hierover is in voorbereiding.
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. Na overleg met de belanghebbenden (nutssector, VVSG en lokale overheden) zal in het voorjaar van
2016 een voorontwerp van decreet worden opgemaakt.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0304

Fase 3: MROA (22/10/2015)

Naam: energie-efficiëntie

21/03/2016: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): LNE

07/01/2016: aanmelding van Vlaamse regelgeving ter aanvullende omzetting

Minister(s): Tommelein

25/11/2015: er werd uitstel gevraagd van de deadline voor antwoord op MROA met drie maand

Richtlijn: 2012/27/EU

22/12/2015: deadline voor antwoord op MROA
1/4/2015: beslissing Overlegcomité om omzetting Art. 6 opnieuw te bekijken via interfederale werkgroep.
24/11/2014: antwoord op IGS werd verzonden
25/9/2014: volledige omzetting door Vlaanderen
De Vlaamse overheid dient verschillende artikelen uit deze richtlijn om te zetten:
Artikel 4 stelt dat lidstaten tegen 30 april 2014 een eerste versie moeten bepalen van een langetermijnstrategie
om het gebouwenpark grondig te renoveren. Stakeholdersoverleg over de langetermijn-renovatiestrategie van
het gebouwenpark werd gevoerd op 11 juni 2013 en gevolgd door een informatiesessie op 23 september 2013. De
langetermijnstrategie werd op 5 mei 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 52663).
Artikel 5 legt aan de lidstaten een renovatieverplichting voor overheidsgebouwen op. De Vlaamse Regering heeft
een nota, in verband met toepassingsgebied en aanmelding van alternatieve benadering, goedgekeurd op 13
december 2013. Dit werd bij de Europese Commissie aangemeld op 13 januari 2014 (MNE (2014) 50213).
Artikel 7 verplicht lidstaten tot een efficiëntieverbetering van 1,5% per jaar tussen 2014 en 2020, en vertaalt dit in
een cumulatief doel voor energiebesparingen. Er werd een mededeling aan de Vlaamse Regering voorbereid in
verband met aanmelding alternatieve benadering. De Vlaamse Regering nam op 22 november 2013 akte van de
mededeling. Aanmelding bij de Europese Commissie is gebeurd op 10 december 2013 (MNE (2013) 59604);
Voor de omzetting van artikel 8 in verband met energieaudits en energiebeheerssystemen, werd een tekst
opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein 2013). Het besluit werd op 24 september 2014
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 25 september 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE
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(2014) 55590).
Artikel 14 legt verplichtingen op voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling, warmtenetten en benutting
van restwarmte. Voor de omzetting van dit artikel werd een tekst in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein
2013). Het besluit werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 september 2014
aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 55590). Op ENOVER-plenair van 24 oktober 2013 werd de
beslissing genomen om geen uitzonderingen aan te vragen. Deze beslissing werd op 27 januari 2014 meegedeeld
aan de Europese Commissie (MNE (2014) 50639).
Voor de verplichtingen over energiemeters (artikel 9) en de energietransformatie, -transmissie en -distributie
(artikel 15), wordt een decreet opgesteld. Dit decreet werd op 28 maart 2014 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 2 april 2014 aan de Europese Commissie genotificeerd (MNE (2014) 52213).
Voor de overige artikelen en leden van artikelen waarvoor Vlaanderen bevoegd is werd begin juni 2014 een hele
reeks reeds bestaande regelgeving aangemeld bij de Europese Commissie (MNE (2014) 53256, MNE (2014) 53267,
MNE (2014) 53131, MNE (2014) 53133, MNE (2014) 53138, MNE (2014) 53139, MNE (2014) 53140, MNE (2014) 53141, MNE
(2014) 53142, MNE (2014) 53143, MNE (2014) 53144, MNE (2014) 53146, MNE (2014) 53147, MNE (2014) 53148, MNE (2014)
53149, MNE (2014) 53154, MNE (2014) 53155, MNE (2014) 53156, MNE (2014) 53157, MNE (2014) 53158, MNE (2014) 53159,
MNE (2014) 53160, MNE (2014) 53161, MNE (2014) 53162, MNE (2014) 53164, MNE (2014) 53165, MNE (2014) 53166, MNE
(2014) 53167, MNE (2014) 53168, MNE (2014) 53169, MNE (2014) 53170, MNE (2014) 53171, MNE (2014) 53172, MNE (2014)
53173, MNE (2014) 53174, MNE (2014) 53175, MNE (2014) 53176, MNE (2014) 53177, MNE (2014) 53178, MNE (2014) 53179,
MNE (2014) 53180, MNE (2014) 53182, MNE (2014) 53183, MNE (2014) 53184, MNE (2014) 53185, MNE (2014) 53187, MNE
(2014) 53189, MNE (2014) 53192, MNE (2014) 53193, MNE (2014) 53230, MNE (2014) 53367, MNE (2014) 53369, MNE (2014)
53371, MNE (2014) 53374, MNE (2014) 53375.
De bevestigende verklaring van volledigheid van omzetting dateert van 24 november 2014 (met name in de brief
op het antwoord op de ingebrekestelling, waaraan ook een omzettingstabel werd gehecht). De aanvullende
modaliteiten voor de kostenbatenanalyses (artikel 14) worden geacht te behoren tot de uitvoeringsfase en niet
tot de primaire wetgevende omzetting. Derhalve is eigenlijk sinds 25/9/2014 (datum van notificatie van laatste
besluit van de Vlaamse regering) voldaan aan de notificatieplicht bepaald in artikel 28 van de Richtlijn.
Over de omzetting van artikel 6 (overheidsopdrachten) verschillen de interpretaties op verschillende Belgische
bevoegdheidsniveaus. De Vlaamse regering is van oordeel dat in de huidige stand van rechtspraak en rechtsleer
de op gebied van algemene regels inzake overheidsopdrachten de omzetting van de bepalingen niet zomaar
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door Vlaanderen kan gebeuren. De aangenomen wetswijziging in dat verband moet daarom geamendeerd
worden ten einde deze bepalingen op alle aanbestedende overheden te laten slaan. Vlaanderen verschilt van
mening met de federale overheid over de reikwijdte en toepassing van artikel 6. Volgens de federale overheid
volstaat het dat de Gewesten en Gemeenschappen een circulaire rondsturen om de in de federale wetgeving
vastgelegde regels aangaande overheidsopdrachten van toepassing te maken. De Vlaamse Regering is echter de
mening toegedaan dat het onwettig is om via omzendbrief reglementaire bepalingen uit te vaardigen (cf.
rechtspraak van de Raad van State). De Bijzondere Wet over de Hervorming der Instellingen wijst het vaststellen
van algemene regels inzake overheidsopdrachten ook aan de federale overheid aan.
De MROA van 22 oktober 2015 betwist de volledige omzetting door het Vlaams Gewest. Op 7 januari 2016 werd
het decreet houdende diverse bepalingen inzake energie aangemeld als omzetting van artikel 15, lid 1, laatste
paragraaf in samenhang met bijlage XI. Door artikel 16 van het decreet worden er richtsnoeren voor het
opstellen van een tariefmethodologie in het energiedecreet ingevoerd. Er dient nog een omzettingsbesluit
aangenomen te worden. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het
energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie werd voor de
eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 maart 2016 met het oog op advies van de
adviesraden.
Nr.: 2015/0244

Fase 3: MROA (10/12/2015)

Naam: beheersing
gevaren 05/02/2016: antwoord op MROA werd verzonden
zware
ongevallen
met 29/01/2016: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
20/01/2016: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn met drie maand
Beleidsdomein(en): LNE
10/02/2016: deadline voor antwoord op MROA
Minister(s): Schauvliege
30/09/2015: antwoord op IGS werd verzonden
Richtlijn: 2012/18/EU
Derde aanpassing (technische bijlage) van bestaande wetgeving die gericht is op de uniforme toepassing van
geharmoniseerde veiligheidsregels in de hele EU m.b.t. het vervoer over land van gevaarlijke goederen om een
hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu te garanderen in geval van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals de chemische ramp die zich in het Italiaanse Seveso
in juli 1976 voordeed. De richtlijn brengt wijzigingen aan bestaande wetgeving aan. Vlaanderen is bevoegd om
het gedeelte vervoer van gevaarlijke goederen over de weg om te zetten.
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Voor de omzetting is een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de drie gewesten nodig. Naar
aanleiding van een advies van de Raad van State wordt het eerder ondertekend samenwerkingsakkoord
aangepast. Op 29 januari 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, goed. Het
instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 26 april 2016 aangenomen in de parlementaire
commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening, energie en dierenwelzijn. De behandeling in de plenaire
vergadering van het Vlaams Parlement volgt in mei 2016.
Daarnaast zijn nog richtlijnbepalingen die door Vlaanderen reeds zijn omgezet. De bestaande regelgeving werd
op 18 september 2015 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2005) 54901-01, MNE (2005) 60681-02, MNE (2007) 54832-01, MNE (2015) 56565, MNE (2015) 56566, MNE (2015)
56571, MNE (2015) 56572 en MNE (2015) 56575.
Nr: 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

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.
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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 28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
onderdanen derde landen
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
Richtlijn: 2011/98/EU
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 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering, met het oog op het advies van de adviesraden.
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. Op 25 maart 2016
werd het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting van
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 van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor
werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven in de gezinsbijslagwetgeving goedgekeurd door
de Vlaamse Regering.
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Vier inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting van richtlijnen
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).
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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

10/05/2016: deadline voor antwoord op brief van 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

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; deze bedrijven worden
van nabij opgevolgd. De Europese Commissie heeft op 10 maart 2016 bijkomende info opgevraagd over de stand
van zaken.

Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

Naam:
Gemeenschappelijke 26/07/2016: nieuwe deadline voor antwoord op MROA
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, ontvlechting van transmissiesystemen, de onafhankelijkheid en bevoegdheden van de nationale regulerende
2009/73/EG
instanties (NRI’s) en de bescherming van consumenten onjuist werden omgezet.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Het decreet houdende diverse bepalingen rond energie, dat punten die
terecht bezwarend waren opneemt, werd op 10 december 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 21
januari 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016)
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50111-1. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het energiebesluit van 19
november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat bijlage I, f) van de richtlijnen
implementeert, werd voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 maart 2016,
met het oog op advies van de adviesraden.
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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.
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