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BIJLAGE I: AGENDA (EUROPESE) RAAD
1. Agenda juni 2020
JUNI 2020
DATUM
02/06/2020

RAAD
VTC Ministers voor Sport

04/06/2020

VTC Ministers voor Transport

04/06/2020
05/06/2020
05/06/2020

VTC Minister voor Justitie
VTC Ministers van Telecom
VTC Ministers van
Binnenlandse Zaken
VTC Ministers voor Landbouw
en Visserij

Federaal
Federaal
Federaal

VTC Ministers voor
Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
VTC Ministers voor Economie
en Financiën
VTC Ministers voor
Buitenlandse Zaken – Handel
VTC Ministers van Werk en
Sociale Zaken
VTC Ministers voor
Buitenlandse Zaken
Eurogroep
VTC ministers van Gezondheid

Federaal

Landbouw = Waals
Gewest, Visserij =
Vlaams Gewest
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Federaal

Vlaams Gewest

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

12/06/2020

VTC ministers van Industrie en
Interne markt

15/06/2020

VTC ministers voor
Cohesiebeleid
VTC ministers voor Energie

Industrie: Waals
Gewest
Interne markt:
Federaal
Wallonië

n.v.t.
Franse
Gemeenschap
Industrie: Federaal
Interne markt:
Waals Gewest

08/06/2020

08/06/2020

09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
11/06/2020
11/06/2020
12/06/2020

15/06/2020

15/06/2020

VTC Ministers voor
Buitenlandse Zaken

WOORDVOERDER
Vlaamse
Gemeenschap
Federaal

Federaal

Federaal

Federaal

ASSESSOR

n.v.t.
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
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16/06/2020
16/06/2020
18-19/06/2020
23/06/2020

29/06/2020

VTC Ministers voor
Buitenlandse Zaken - Defensie
VTC Raad Algemene Zaken
Europese Raad
VTC ministers van Leefmilieu

VTC Ministers voor Landbouw
en Visserij

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal

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

Landbouw = Waals
Gewest, Visserij =
Vlaams Gewest

2. Agenda juli-augustus 2020

Datum
03/07/2020 –
04/07/2020
05/07/2020 –
07/07/2020
09/07/2020 –
10/07/2020
09/07/2020 –
10/07/2020
13/07/2020 –
14/07/2020
15/07/2020 –
16/07/2020
16/07/2020 –
17/07/2020

16/07/2020 –
17/07/2020

20/07/2020

21/07/2020

Juli 2020
Beschrijving
Woordvoerder
Informele Raad
Duitse Gemeenschap
Onderwijs, Jeugd,
Cultuur en Sport: Jeugd
(Berlijn)
Informele Raad Justitie
Federaal
Binnenlandse
Zaken(Dresden)
Raad Economische en
Federaal
Financiële Zaken /
Eurogroep
Informele Raad
Federaal
Buitenlands Zaken
Handel (Saärbrucken)
Informele Raad Milieu,
Brussels
volksgezondheid en
Hoofdstedelijk
voedselveiligheid (Mainz) Gewest
Informele Raad
Federaal
Algemene Zaken
(Wiesbaden)
Raad Werkgelegenheid,
Federaal
Sociaal Beleid,
Volksgezondheid en
Consumentenzaken:
Gezondheid (Bonn)
Raad Werkgelegenheid,
Federaal
Sociaal Beleid,
Volksgezondheid en
Consumentenzaken
(Wolfsburg)
Raad Landbouw en
Visserij: Vlaams
Visserij
Gewest;
Landbouw: Federaal
VTC ministers van
Onderzoek

Waals Gewest

Assessor
/

/
/

/
Federaal
/
Vlaamse
Gemeenschap

Gezondheid: Vlaamse
Gemeenschap
Sociale Zaken: Waals
Gewest
Visserij: /
Landbouw: Vlaams
Gewest / Waals
Gewest
Federaal
3

24/07/2020

26/08/2020 –
28/08/2020
27/08/2020 –
28/08/2020
30/08/2020 –
01/09/2020

Raad Economische en
Federaal
Financiële Zaken: budget
(TBC)
Augustus 2020
Informele Raad
Federaal
Buitenlandse Zaken
Defensie
Gymnich (d.i. Informele
Federaal
Raad Buitenlandse
Zaken) (Berlijn)
Informele Raad
Visserij: Vlaams
Landbouw en Visserij /
Gewest;
Agricultuur (Koblenz)
Landbouw: Federaal

/

/

/
Visserij:/
Landbouw: Vlaams
Gewest / Waals
Gewest

Noot: de agenda voor juli-augustus is, gelet op de omstandigheden, sterk onder voorbehoud
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 30 juni 2020 werd één voorstel van richtlijn gepubliceerd.
Dossier
Voorstel: C(2020)3509
Naam: opneming van SARSCoV-2 in de lijst van
biologische agentia
waarvan bekend is dat zij
bij de mens infectieziekten
kunnen verwekken

1

Inhoud
Bevoegdheid1
Voorstel voor Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2000/54/EG Federale
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opneming van SARS-CoV-2 in de lijst van bevoegdheid
biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken en
tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1833 van de Commissie

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of de aangenomen richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 30 juni 2020 werden twee aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2020/876
Naam: uitstel van bepaalde
termijnen
voor
de
verstrekking en uitwisseling
van
inlichtingen
op
belastinggebied vanwege de
COVID-19-pandemie
RL: (EU) 2020/739
Naam: opneming van SARS‐
CoV‐2 in de lijst van
biologische
agentia
waarvan bekend is dat zij bij
de mens infectieziekten
kunnen verwekken

2

Inhoud

Omzettingster
Bevoegdheid2
mijn
Richtlijn (EU) 2020/876 van de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van Richtlijn
/
Gemengde
bevoegdheid
2011/16/EU om te voorzien in de dringende behoefte aan uitstel van bepaalde
Beleidsdomein
termijnen voor de verstrekking en uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
Financiën en
vanwege de COVID-19-pandemie
Begroting
Richtlijn (EU) 2020/739 van de Commissie van 3 juni 2020 tot wijziging van bijlage
III bij Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de
opneming van SARS‐CoV‐2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat
zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, en tot wijziging van Richtlijn (EU)
2019/1833 van de Commissie

24/11/2020

Federale
bevoegdheid

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of de aangenomen richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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3.

Stand van zaken omzettingsdossiers

Hieronder volgt een stand van zaken bij de omzetting van Europese richtlijnen. Dit overzicht bestrijkt enkel richtlijnen die een omzetting in de Vlaamse
rechtsorde vereisen. Waar Vlaanderen bij de omzetting van bepaalde richtlijnen slechts een adviserende rol heeft, worden deze richtlijnen niet in dit
overzicht opgenomen omdat zij geen omzetting vereisen in Vlaamse regelgeving.
Er wordt in dit overzicht een onderscheid gemaakt tussen de “interne markt” richtlijnen (Vlaams scorebord interne markt) en richtlijnen die niet onder
de interne markt vallen (overige Vlaamse omzettingsdossiers).
1.

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen maakt de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord op. Het scorebord van de Europese
Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de 27 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams
scorebord interne markt” samengesteld.
A. Vlaams scorebord van juni 20203
Het Vlaams scorebord van juni 2020 telt 8 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moest omzetten. Hier zijn drie richtlijnen van omgezet.
OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
RL: (EU) 2019/1813
Naam: voorschriften voor het
etiketteren, plomberen en
verpakken van teeltmateriaal van
fruitgewassen, alsmede van
fruitgewassen die voor de fruitteelt
worden gebruikt
Beleidsdomein(en): LV
3

Laatste stand van zaken
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/1813 van de Commissie van 29 oktober 2019 tot wijziging van Uitvoeringsrichtlijn
2014/96/EU betreffende de 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 wat betreft de kleur van het etiket voor
gecertificeerde categorieën van teeltmateriaal en fruitgewassen en de inhoud van het document van de
leverancier
De richtlijn is omgezet via een ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juli 2016
betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van

Termijn
31/03/2020

Het Vlaams scorebord van juni 2020 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2020. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2020 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld aan
de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2020.

7

Minister(s): Crevits

RL: (EU) 2019/1985
Naam: de kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen
en
groentegewassen zich ten minste
moet
uitstrekken,
en
de
minimumeisen voor dat onderzoek
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits
RL: (EU) 2017/1852
Naam: mechanismen ter
beslechting van belastinggeschillen
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Diependaele

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2018/1846
Naam: vervoer van gevaarlijke
goederen over land
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters

fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, wat betreft de kleur van het
etiket voor gecertificeerde categorieën van teeltmateriaal en fruitgewassen en de inhoud van het document
van de leverancier. Dit besluit is op 5 maart 2020 in het Staatsblad verschenen en daags nadien aangemeld bij
de Europese Commissie.
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/1985 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van de Richtlijnen
2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de
Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, met betrekking tot de kenmerken waartoe
het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet
uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
De Richtlijn is omgezet via 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.
Dit besluit is op 10 maart 2020 goedgekeurd en op 10 april in het Staatsblad verschenen. Het is op 10 april ook
aangemeld bij de Europese Commissie.
Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van
belastinggeschillen in de Europese Unie
De Richtlijn wordt omgezet door een (ontwerp van) decreet houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU
van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de
Europese Unie. Dit decreet werd op 5 april 2019 een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. Een tweede principiële goedkeuring volgde op 19 juli 2019 met het oog op een advies van de Raad
van State. Het ontwerp van decreet werd op 20 december 2019 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Dit is op 28 februari 2020 behandeld in de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van
het Vlaams Parlement en werd op 1 april goedgekeurd in plenaire vergadering. Het decreet werd op 3 april
bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering en werd op 4 mei in het Staatsblad gepubliceerd. Dit
werd op 2 juni 2020 aangemeld bij de Europese Commissie.

Laatste stand van zaken
Richtlijn (EU) 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018 tot 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
Vlaanderen is bevoegd ADR- en ADN-aspecten in de Richtlijn om te zetten. Het besluit van de Vlaamse
Regering ter omzetting van de ADR-aspecten werd definitief goedgekeurd op 7 juni. Dit besluit werd op 9
september 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 24 september aangemeld bij de Commissie. Het
besluit ter omzetting van ADN-aspecten is op 8 november 2019 principieel goedgekeurd door de Vlaamse

31/05/2020

30/06/2019

Termijn
30/06/2019
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RL: (EU) 2018/822
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied met betrekking tot
meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructies
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Diependaele
RL: (EU) 2018/844
Naam: energieprestatie van
gebouwen en energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir

RL: (EU) 2018/645
Naam: de vakbekwaamheid en de
opleiding en nascholing van
bestuurders van bepaalde voor
goederen- en personenvervoer over
de weg bestemde voertuigen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters

Regering. Het is op 5 juni 2020 een tweede maal principieel goedgekeurd. Op 25 juni 2020 werd het
goedgekeurd door het Overlegcomité. Het advies van de Raad van State wordt opnieuw ingewonnen.
Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft
verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot
meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
De Richtlijn zal omgezet worden via een decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende
de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructies. Het omzettingsdecreet werd op 6 maart 2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. Het werd op 15 mei 2020 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering en werd op 24 juni
2020 door het Vlaams Parlement goedgekeurd in plenaire vergadering.
Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energieefficiëntie
De Richtlijn is reeds gedeeltelijk omgezet door verschillende Vlaamse decreten en besluiten. Deze werden op
11 maart 2020 aangemeld bij de Europese Commissie. Andere onderdelen van de Richtlijn worden omgezet
via: 1) een wijziging van het energiedecreet per verzameldecreet; 2) een wijziging van het energiebesluit per
verzamelbesluit; 3) een wijziging van het Stookoliebesluit en Vlarem II; en 4) een besluit inzake de handhaving
van bepalingen inzake elektromobiliteit.
▪ Het verzameldecreet werd op 3 april 2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het
werd een tweede keer principieel goedgekeurd op 5 juni 2020 en wordt voorgelegd aan de Raad van
State.
▪ Het verzamelbesluit is op 15 mei 2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het besluit
wordt voor advies voorgelegd aan de Minaraad, de SERV, de VREG en de Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC).
▪ De wijziging van het Stookoliebesluit en Vlarem II werd op 30 april 2020 principieel goedgekeurd
door de Vlaamse Regering.
▪ Het besluit elektromobiliteit is in voorbereiding op administratief niveau.
Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn
2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde
voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende
het rijbewijs
Omzetting zou gebeuren via een (ontwerp van) besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het KB van
4 mei 2007. Dit werd principieel goedgekeurd op de Vlaamse Regering van 20/12/2019. Dit besluit is op
aansturen van de adviesraden aangepast en een tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 29 mei 2020. Het is voor advies ingediend bij de Raad van State.

31/12/2019

10/03/2020

23/05/2020
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RL: (EU) 2020/177
Naam: plaagorganismen bij planten
op zaden en ander plantaardig
teeltmateriaal
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2020/177 van de Commissie van 11 februari 2020 tot wijziging van de Richtlijnen
66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad, Richtlijnen
93/49/EEG en 93/61/EEG van de Commissie en Uitvoeringsrichtlijnen 2014/21/EU en 2014/98/EU wat betreft
plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal
Omzetting per ministerieel besluit in voorbereiding op administratief niveau. De regelgevende procedure
loopt. Het advies van de Raad van State wordt ingewonnen.

31/05/2020

B. Vlaams scorebord van december 20204
Het Vlaams scorebord van december 2020 telt 9 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten. Hier zijn al twee richtlijnen van omgezet.
OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
RL: (EU) 2019/990
Naam: de lijst van geslachten en
soorten
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits

RL: (EU) 2020/432
Naam: de definitie van groenten en
de lijst van geslachten en soorten
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits

4

Laatste stand van zaken
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/990 van de Commissie van 17 juni 2019 tot wijziging van de lijst van geslachten
en soorten in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, in bijlage II bij Richtlijn
2008/72/EG van de Raad en in de bijlage bij Richtlijn 93/61/EEG van de Commissie
De richtlijn is omgezet via: 1) het Ministerieel besluit van 6 maart 2020 tot wijziging van de lijst van geslachten
en soorten van groenten in het kader van de reglementering van de handel in en van de keuring van plantgoed
van groentegewassen, groentezaden en zaad van cichorei voor de industrie; en 2) het Besluit van de Vlaamse
Regering van 13 maart 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005
houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor
de industrie. Deze besluiten zijn op 16 april 2020 in het Staatsblad verschenen en bij de Europese Commissie
aangemeld.

Termijn

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2020/432 van de Commissie van 23 maart 2020 tot wijziging van Richtlijn 2002/55/EG
van de Raad wat de definitie van groenten en de lijst van geslachten en soorten in artikel 2, lid 1, onder b),
betreft
De Richtlijn is samen met Richtlijn 2019/990 omgezet. Cf. supra. De omzetting van deze richtlijn behoeft geen
afzonderlijke regelgeving. De volledige omzetting is op 27 mei 2020 genotificeerd aan de Europese Commissie.

30/06/2020

1/07/2020

Het Vlaams scorebord van december 2020 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2020.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2020 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2020.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2018/2002
Naam: energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir

RL: (EU) 2018/849
Naam: autowrakken, batterijen en
accu’s en afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
RL: (EU) 2018/850
Naam: storten van afvalstoffen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
RL: (EU) 2018/851
Naam: afvalstoffen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir

RL: (EU) 2018/852
Naam: verpakking en
verpakkingsafval
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
RL: (EU) 2018/958

Laatste stand van zaken
Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging
van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie
De Richtlijn wordt omgezet via een wijziging van het energiedecreet en energiebesluit. Deze wijziging zal via
een verzameldecreet en een verzamelbesluit gebeuren.
▪ Het verzameldecreet werd op 3 april 2020 en op 5 juni 2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering.
▪ Het verzamelbesluit is op 15 mei 2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Richtlijn (EU) 2018/849 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van de
Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte
batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
De omzetting zal gebeuren via een decreet tot wijziging van het materialendecreet en een besluit tot wijziging
van het uitvoeringsbesluit bij het materialendecreet. Het decreet en besluit worden voorbereid op
administratief niveau.
Richtlijn (EU) 2018/850 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen
De omzetting zal gebeuren via een decreet tot wijziging van het materialendecreet en een besluit tot wijziging
van het uitvoeringsbesluit bij het materialendecreet. Het decreet en besluit worden voorbereid op
administratief niveau.
Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
2008/98/EG betreffende afvalstoffen
Omzetting in voorbereiding op administratief niveau. Reeds gedeeltelijk omgezet via een besluit van de
Vlaamse regering van 22 maart 2019. Dit werd op 7 juni 2019 gepubliceerd in het B.S., maar moet nog
aangemeld worden bij de Commissie. Andere bepalingen worden omgezet via een decreet tot wijziging van
het materialendecreet en een besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het materialendecreet. Het
decreet en besluit worden voorbereid op administratief niveau.
Richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval
Omzetting via een samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november
2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Het akkoord is op 5 maart 2020
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het ontwerp van instemmingsdecreet is op 5 mei 2020 goedgekeurd
door de Vlaamse Regering en is op 5 juni 2020 in het Vlaams Parlement ingediend.
Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een
evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

Termijn
25/06/2020

5/07/2020

5/07/2020

5/07/2020

5/07/2020

30/07/2020
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Naam: evenredigheidsbeoordeling
voorafgaand aan een nieuwe
reglementering van beroepen
Beleidsdomein(en): EWI, OV, WVG,
MOW
Minister(s): Crevits
RL: (EU) 2018/1808
Naam: audiovisuele mediadiensten
Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Dalle

Omzetting in voorbereiding. Deze gebeurt via een decreet tot wijziging van het decreet van 24 februari 2017
tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september
2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Ontwerpdecreet in voorbereiding.

Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in
de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten
De AVMD-Richtlijn en het Europees Wetboek voor elektronische communicatie worden omgezet via twee
afzonderlijke decreten. De AVMD-richtlijn wordt omgezet via een ontwerp van decreet tot wijziging van het
decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van
richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in
de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in
het licht van een veranderende marktsituatie. Dit ontwerp is op 26 juni 2020 principieel goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Het advies van de SARC wordt gevraagd. Het ontwerpdecreet kan dan voor een tweede
goedkeuring naar de regering na het zomerreces. Daarna wordt het advies van de Raad van State ingewonnen
en volgt de definitieve goedkeuring. Het dossier kan in het najaar door het Vlaams Parlement worden
behandeld.

19/09/2020

C. Vlaams scorebord van juni 20215
Het Vlaams scorebord van juni 2021 telt 2 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2018/1972
Naam: Europees wetboek voor
elektronische communicatie
Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Dalle
5

Laatste stand van zaken
Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het
Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)
Omzetting in voorbereiding. Het Europees wetboek wordt omgezet in een afzonderlijk decreet (los van de
omzetting van de AVMD-richtlijn). Het ontwerpdecreet tot omzetting van het Europees Wetboek zal een eerste
keer principieel worden goedgekeurd op de eerste Vlaamse regering na het zomerreces (11 september).

Termijn
21/12/2020

Het Vlaams scorebord van juni 2021 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2021. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2021 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld aan
de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2021.
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RL: (EU) 2019/944
Naam: gemeenschappelijke regels
voor de interne markt voor
elektriciteit
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir

Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU
De richtlijn wordt omgezet via: 1) een wijziging van het energiedecreet per verzameldecreet; 2) een decreet
energiegemeenschappen; 3) een decreet inzake energieflexibiliteit; en 4) een besluit tot wijziging van het
energiebesluit.
De bepaling die tegen 31/12/2019 moet worden omgezet, zal door een wijziging van het Technisch Reglement
Distributie Elektriciteit omgezet worden.
1) Het verzameldecreet energie is op 3 april 2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Het nodige advies wordt ingewonnen.
2) Het decreet energiegemeenschappen wordt voorbereid op administratief niveau.
3) Het decreet inzake energieflexibiliteit wordt voorbereid op administratief niveau.
4) Het besluit wordt voorbereid op administratief niveau.

31/12/2020
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid moest in juni 2020 nog maatregelen nemen in 15 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
-

4 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
11 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht

Daarnaast was de Vlaamse overheid in mei 2020 betrokken bij 9 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de afgeronde
inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet formeel geklasseerd zijn door de Europese Commissie.6 Het gaat om:
-

6

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

Deze inbreukdossiers zijn nog niet geklasseerd door de Europese Commissie omdat andere Belgische overheden nog steeds in gebreke zijn of omdat de Europese Commissie nog
steeds bezig is met het onderzoek naar de tijdige en volledige omzetting en toepassing van het Europees recht. Ook inbreukdossiers waarin Vlaanderen meent dat de Europese
Commissie ten onrechte van oordeel is dat Vlaanderen in gebreke is, vallen hieronder. Inbreukdossiers die geopend werden tegen België wegens niet-naleving van het Europees recht
door andere Belgische overheden waarbij Vlaanderen in orde was voor de opening van de inbreuk, worden hier niet gerapporteerd.
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1.

Vier lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Nr.: 2019/159
Naam: vervoer van gevaarlijke
goederen over land
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Richtlijn: (EU) 2018/1846

Nr.: 2019/2116
Naam: het gebruik van energie uit
hernieuwbare bronnen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: (EU) 2015/1513

Nr.: 2020/0003
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied met betrekking tot
meldingsplichtige
grensoverschrijdende constructies
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Diependaele
Richtlijn: (EU) 2018/822
Nr.: 2020/0135
Naam: energieprestatie van
gebouwen en energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): OMG

Laatste stand van zaken
Fase 2: IGS (23/07/2019)
20/11/2019: Vlaams antwoord op de IGS verzonden
25/09/2019: verzoek verlenging antwoordtermijn afgewezen
20/09/2019: Vlaams verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend
Richtlijn (EU) 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018 tot 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
De Europese Commissie stelt Vlaanderen en België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 30 juni
2019 omgezet moest zijn. In het antwoord op de IGS stelt de Vlaamse overheid dat de regelgevende procedure inzake de ADNaspecten spoedig afgerond zou worden.
Fase 2: IGS (27/11/2019)
28/01/2020: Belgisch antwoord op de IGS ingediend
16/12/2019: Belgisch verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend
Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG
betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
Vlaanderen wordt samen met België door de Europese Commissie in gebreke gesteld voor een vermeend gebrek aan
kennisgeving van een volledige omzetting van de Richtlijn. Vlaanderen wordt geviseerd in het kader van de toevoeging van
punt t) aan artikel 2 van Richtlijn 2009/28/EG.
Fase 2: IGS (24/01/2020)
23/03/2020: de Commissie verlengt de antwoordtermijn tot 15 juni 2020. Dit wegens de COVID19-crisis.
10/03/2020: verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend
Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
De Europese Commissie stelt Vlaanderen en België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 31
december 2019 omgezet moest zijn. Vlaanderen bereidt een antwoord voor en maakt werk van de laatste
omzettingsmaatregelen.
Fase 2: IGS (27/05/2020)
Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU
betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie
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Minister(s): Demir
Richtlijn: (EU) 2018/844

De Europese Commissie stelt Vlaanderen en België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de richtlijn, die tegen 10 maart
2020 omgezet moest zijn.

2. Elf lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Nr.: 2020/2149
Naam: Toegangspunt
wegbeheerders
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Gedelegeerde Verordening:
886/2013
Nr.: 2020/2161
Naam: Toegangspunt intelligente
vervoerssystemen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Gedelegeerde Verordening:
2015/962
Nr.: 2013/4118
Naam: nitraatrichtlijn
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: 91/676/EEG

Nr.: 2019/2227

Laatste stand van zaken
Fase 2: IGS (14/05/2020)
Gedelegeerde Verordening (EU) 886/2013 van de Commissie van 15 mei 2013 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het
Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de gegevens en procedures voor het aanbieden, waar mogelijk, van
minimale universele verkeersveiligheidsinformatie die kosteloos is voor de gebruikers
De Europese Commissie meldt dat Vlaanderen in gebreke blijft art. 7, lid 2, van de verordening toe te passen. Volgens die
bepaling moeten de lidstaten een nationaal toegangspunt beheren dat de toegangspunten bundelt die zijn opgezet door
publieke en/of private wegbeheerders en/of dienstverleners die op hun grondgebied actief zijn. De Vlaamse overheid bereidt
een reactie voor.
Fase 2: IGS (14/05/2020)
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/962 van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees
Parlement en de Raad wat de verlening van EU-wijde realtimeverkeersinformatiediensten betreft
De Europese Commissie meldt dat Vlaanderen in gebreke blijft art. 3, lid 1 van de verordening toe te passen. Volgens die
bepaling zijn de lidstaten die toepassingen en diensten voor intelligente vervoerssystemen (ITS) inzetten, verplicht een
nationaal toegangspunt op te zetten. De Vlaamse overheid bereidt een reactie voor.
Fase 2: IGS (27/11/2019)
24/01/2020: Vlaams antwoord op de IGS ingediend
Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten
uit agrarische bronnen
In een langlopende inbreukprocedure tegen het Waals Gewest wordt ook Vlaanderen in gebreke gesteld. De Europese
Commissie vermeent inbreuken op de nitraatrichtlijn via aanhoudende overschrijdingen van bemestingsnormen op grote
schaal in de zogenaamde derogatiegebieden. Minister Demir stelde in het antwoord dat het uitgangspunt van de Vlaamse
overheid steeds is geweest dat de bemestingsnormen niet op perceelniveau moesten worden nageleefd, maar dat naleving
op bedrijfsniveau aanvaardbaar was. Wel gaat de Vlaamse Regering de regelgeving aanpassen. Op 3 april 2020 werd het
besluit ter zake principieel goedgekeurd.
Fase 2: IGS (10/10/2019)
11/12/2019: Belgisch gecoördineerd antwoord op de IGS verzonden

16

Naam: bestrijding van seksueel
misbruik en seksuele uitbuiting van
kinderen en kinderpornografie
Beleidsdomein(en): WVG, BUZA
Minister(s): Beke, Demir
Richtlijn: 2011/93/EU
Nr.: 2019/2281
Naam: tunnelrichtlijn
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Richtlijn: 2004/54/EG

Nr.: 2018/2375
Naam: beroepskwalificaties &
dienstenrichtlijn
Beleidsdomein(en): EWI, OV, WVG,
OMG
Minister(s): Crevits, Weyts, Beke,
Demir
Richtlijn: 2005/36/EG en
2006/123/EG
Nr.: 2018/2337
Naam: energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: 2012/27/EU

Nr.: 2016/2005
Naam: luchtkwaliteit en schonere
lucht voor Europa

Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad
De Europese Commissie meldt in haar ingebrekestelling meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijn en
roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren. In haar bijdrage aan het Belgische antwoord weerlegt
de Vlaamse overheid de grieven van de Commissie, onder meer wat de omzetting van bepalingen inzake beroepsgeheim en
kindersekstoerisme betreft.
Fase 2: IGS (10/10/2019)
10/02/2020: Vlaams antwoord op de IGS ingediend
10/12/2019: verlenging antwoordtermijn toegekend
5/12/2019: Vlaams verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend
Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels
in het trans-Europese wegennet
De Europese Commissie meldt in haar ingebrekestelling dat een aantal Vlaamse tunnels niet voldoen aan de vereisten van de
richtlijn. Zij roept de bevoegde overheden op om zich te regulariseren. In het antwoord op de IGS verschaft de Vlaamse
overheid een gedetailleerde planning voor de omzetting van de Richtlijn.
Fase 2: IGS (6/06/2019)
5/08/2019: Belgisch antwoord op de ingebrekestelling verzonden
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties en Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende
diensten op de interne markt
De Commissie meldt voor Vlaanderen meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijnen en roept de
verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren.
Vlaanderen beraadt zich over verdere stappen en heeft een bijdrage voor het Belgische antwoord voorbereid. In haar bijdrage
in het Belgische antwoord op de ingebrekestelling weerlegt de Vlaamse overheid een aantal grieven van de Commissie. Zij
stelt ook remediërende maatregelen in het vooruitzicht.
Fase 2: IGS (24/01/2019)
22/03/2019: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende
intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG
De Commissie stelt België en Vlaanderen in gebreke voor de vermeende verkeerde omzetting van volgende bepalingen:
- artikel 18, lid 1, onder a), punt i), toegang tot informatie over beschikbare dienstencontracten voor energie en clausules
inzake specifieke rechten van klanten voor energiediensten.
- artikel 19, lid 1, van Richtlijn 2012/27/EU: voorafgaande evaluatie van opgesplitste prikkels in relatie eigenaar/huurder
- artikel 21, in samenhang met bijlage IV: gebruik van conversiefactoren
Fase 2: IGS (8/11/2018)
2/12/2019: aanvullend Vlaams antwoord op de IGS verzonden
8/03/2019: Vlaams antwoord op de IGS verzonden
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Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: Richtlijn 2008/50/EG
Nr.: 2015/2012
Naam: gelijke behandeling
man/vrouw in arbeid en beroep
Beleidsdomein(en): KB, WSE
Minister(s): Somers, Crevits
Richtlijn: 2006/54/EG

14/12/2018: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese Commissie
Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere
lucht voor Europa. De Europese Commissie stelt dat de door de Richtlijn vastgestelde jaargrenswaarde voor stikstofdioxide
(NO2) in de Agglomeratie Antwerpen overschreden is. Zij stelt België en Vlaanderen daarom in gebreke voor de vermeende
niet-naleving van artikel 13 lid 1 gelezen in samenhang met bijlage XI en van artikel 23 lid 1, tweede alinea.
Fase 2: IGS (29/4/2015)
23/06/2017: aanvullend gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
31/08/2015: gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese Commissie
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. Wat het tweede aspect betreft, bereidt de Vlaamse Regering een aanpassing van de relevante regelgeving voor. Het gaat
om art. 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaams gelijkekansen- en gelijkbehandelingsbeleid,
B.S. 23 september 2008 en art 12, §6 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt,
B.S. 26 juli 2002. Deze wijziging is op 5 juni 2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van
decreet wordt momenteel aan de adviesorganen voorgelegd.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2204
Fase 3: MROA (28/04/2017)
Naam: ongevallen in de
20/12/2019: bijkomende antwoord op de MROA verzonden
scheepvaartsector
14/11/2017: bijkomend antwoord op de MROA verzonden
Beleidsdomein(en): MOW
27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden
Minister(s): Peeters
De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast.
Richtlijn: 2009/18/EG
Om volledige uitvoering te geven aan richtlijn 2009/18/EG moet er ook een permanente onderzoeksinstantie worden opgericht
die over de nodige bevoegdheden beschikt en over naar behoren gekwalificeerde onderzoekers met deskundigheid op het
gebied van ongevallen en incidenten op zee voor het uitvoeren van het onderzoek naar de ongevallen met zeeschepen op de
binnenwateren. Om dit te regelen zal er een samenwerkingsakkoord afgesloten worden tussen de federale overheid en de
gewesten. Hiervoor moet een rechtsgrond gecreëerd worden op Vlaams niveau, via een besluit tot oprichting van een
Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen en -incidenten op binnenwateren. Het ontwerp van besluit werd op 14
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Nr.: 2018/2283
Naam: beroepskwalificaties
Beleidsdomein(en): EWI, OV, WVG
Minister(s): Crevits, Weyts, Beke
Richtlijn: 2005/36/EG

februari 2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De adviezen van Mora en de Vlaamse Toezichtscommissie
zijn ingewonnen. Nu wordt nog het advies van de Raad van State afgewacht. In het laatste bijkomende Vlaamse antwoord
op de MROA maakt de Vlaamse Minister voor Mobiliteit zich sterk dat het Vlaamse omzettingswerk in het voorjaar van 2020
afgerond kan worden.
Fase 3: MROA (14/05/2020)
5/12/2019: Vlaams antwoord op bijkomende IGS ingediend
10/10/2019: bijkomende IGS ontvangen.
24/04/2019: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties
De Europese Commissie meldt in haar ingebrekestelling voor Vlaanderen meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen
bij de richtlijn en roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren. In haar bijdrage in het Belgische
antwoord op de ingebrekestelling weerlegt de Vlaamse overheid verschillende grieven van de Commissie. Zij stelt ook een
aantal remediërende maatregelen in het vooruitzicht.
In de bijkomende IGS van 10 oktober 2019 meent de Europese Commissie dat de opleiding “HBO5” voor verpleegkundigen in
Vlaanderen niet voldoet aan de minimumopleidingseisen die zijn vastgesteld in artikel 31 van Richtlijn. In haar antwoord op
deze IGS stelt de Vlaamse overheid dat HBO5 wel degelijk voldoet aan de relevante Europese vereisten.
In het MROA van 14 mei 2020 wordt de Vlaamse overheid niet ontzien, en meermaals geviseerd. Tegelijk meldt de Europese
Commissie dat zij afziet van meerdere, eerder in de procedure aangehaalde grieven. De Vlaamse overheid bereidt een
antwoord voor.

3. Zes afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Nr: 2018/0302
Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Beke, Demir
Nr: 2017/0287
Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters

Laatste stand van zaken
Fase 2: IGS (22/11/2018)
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter
vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad
De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de omzetting van art. 24, 2°, 3° en 6° en 26 van de richtlijn. Deze bepalingen zijn
omgezet in Vlaamse regelgeving en werden op 27 november 2018 aangemeld bij de Europese Commissie.
Fase 2: IGS (19/07/2017)
30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle
van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
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Nr.: 2020/0007
Naam: mechanismen ter
beslechting van belastinggeschillen
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Diependaele
Richtlijn: (EU) 2017/1852

De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke technische controle van
voertuigen en hun aanhangwagens. Het besluit werd op 17 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 18 mei 2018
aangemeld bij de Europese Commissie.
Fase 2: IGS (24/01/2020)
15/06/2020: Vlaams antwoord op de IGS verzonden.
23/03/2020: de Commissie verlengt de antwoordtermijn tot 15 juni 2020. Dit wegens de COVID19-crisis.
10/03/2020: verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend
Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in
de Europese Unie
De Europese Commissie stelt Vlaanderen en België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 30 juni
2019 omgezet moest zijn. Vlaanderen bereidt een antwoord voor. De Vlaamse omzetting is op 2 juni 2020 aangemeld bij de
Europese Commissie.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2016/0012
Fase 3: MROA (25/02/2019)
Naam: minimumnormen voor de 8/05/2019: Belgisch antwoord op MROA verzonden
rechten, de ondersteuning en de 8/03/2019: MROA ontvangen
bescherming van slachtoffers van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor
strafbare feiten
de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit
Beleidsdomein(en): WVG
2001/220/JBZ
Minister(s): Beke, Demir
De Commissie meent dat Vlaanderen in gebreke blijft art. 8, lid 3 van de Richtlijn om te zetten. Vlaanderen betwist dit in zijn
Richtlijn: (EU) 2012/29
bijdrage aan het Belgische verweer.
Nr: 2018/0131
Fase 3: MROA (25/07/2019)
Naam: voorwaarden voor toegang
26/09/2019: Belgisch gecoördineerd antwoord op MROA verzonden
en verblijf van derdelanders met
25/07/2019: MROA ontvangen.
het oog op onderzoek, studie,
20/03/2019: Vlaamse omzetting volledig
stages, vrijwilligerswerk,
23/11/2018: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
scholierenuitwisseling, educatieve
21/09/2018: verzoek tot verlenging antwoordtermijn afgewezen.
projecten of au-pairactiviteiten
19/09/2018: verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2018
Beleidsdomein(en): WSE, OV, CJSM, Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en
EWI, WVG en KB
verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve
Minister(s): Crevits, Weyts, Jambon, projecten of au-pairactiviteiten
Beke, Dalle en Somers
De Europese Commissie stelt België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 23 mei 2018 omgezet
Richtlijn: (EU) 2016/801
moest zijn.
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Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door: 1) een
uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2
februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en
2) een besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers; en 3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Regering
en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal gebeuren wanneer het federale
omzettingswerk rond is.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december 2018
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.
Het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het
Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de
gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang
en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen
van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met
het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
werd op 21 december 2018 finaal goedgekeurd. Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
werd op 20 maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier
Nr: 2017/0015
Naam: voorwaarden voor toegang
en verblijf van onderdanen van
derde landen in het kader van een
overplaatsing
binnen
een
onderneming
Beleidsdomein(en): WSE, WVG, EWI,
OV
Minister(s): Crevits, Beke, Weyts
Richtlijn: 2014/66/EU

Laatste stand van zaken
Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (25/07/2019)
20/03/2019: Vlaamse omzetting volledig
30/11/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op het MROA verzonden
24/03/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en
verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door: 1) een
uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2
februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
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Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten; en
2) een besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers; en 3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag.
De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Regering
en op 6 december 2018 ondertekend door de bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dit zal gebeuren wanneer het federale
omzettingswerk rond is.
Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december 2018
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.
Het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het
Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de
gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang
en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen
van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met
het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
werd op 21 december 2018 finaal goedgekeurd. Dit decreet werd op 21 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
werd op 20 maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.

4. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr. 2018/2162
Fase 3: MROA (7/03/2019)
Naam: beroepskwalificaties
7/03/2019: MROA ontvangen. Vlaanderen wordt niet meer door de Commissie geviseerd.
Beleidsdomein(en): EWI, OV, WVG
19/10/2018: antwoord op de IGS werd verzonden.
Minister(s): Crevits, Weyts, Beke
28/08/2018: het verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn werd goedgekeurd door de Europese Commissie. België krijgt
Richtlijn: 2005/36/EG
tot 20/10/2018 om een antwoord te formuleren op de grieven van de Commissie.
23/08/2018: Belgisch gecoördineerd verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend.
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties
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Nr: 2016/2194
Naam: Omgevingslawaai
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: 2002/49/EG

De Europese Commissie meldt voor België en zijn overheden meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijn
en roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren en/of toelichting te verschaffen. Voor Vlaanderen
maakt de Commissie veelal gewag van een gebrek aan informatie bij de implementatie en uitvoering van verschillende
onderdelen van de richtlijn.
Fase 3: MROA (25/07/2019)
Vlaanderen heeft de Richtlijn omgezet en wordt niet meer geviseerd door de Commissie.
14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden
05/04/2017: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS
03/04/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 7, lid 2,
artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2, in samenhang met de bijlagen IV, V en VI van richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
De Europese Commissie geeft aan dat voor wat betreft Vlaanderen het actieplan voor belangrijke wegen buiten de
agglomeraties (1), het actieplan voor de belangrijke spoorlijnen buiten agglomeraties (2) en het actieplan voor de voornaamste
luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering goedkeuring te geven aan de
actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar’ en
‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000 treinpassages per jaar’. Deze worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan
punten 1 en 2. Over punt 3 heeft de Europese Commissie bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren
werden weerlegd in het antwoord op de ingebrekestelling.
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FASE 4: Dagvaarding
Dossier
Nr.: 2014/2189
Naam: gemeenschappelijke regels
interne markt voor elektriciteit en
aardgas
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijnen:
2009/72/EG,
2009/73/EG

Laatste stand van zaken
Fase 4: Dagvaarding (25/07/2019)
Vlaanderen heeft de Richtlijn omgezet en wordt niet meer geviseerd.
19/07/2016: antwoord op MROA verzonden
16/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA goedgekeurd door de Europese Commissie
04/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese Commissie
De Europese Commissie is van oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de bevoegdheden
van de nationale regulerende instanties (NRI’s) en de bescherming van consumenten onjuist werden omgezet.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de bevoegdheid van het
Vlaams Gewest. Volgende punten dien(d)en te worden aangepakt:
de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet houdende
wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de regulator betreft. Het
decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie.
de toegang tot gebruikersgegevens: het besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het technisch
reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaams Gewest werden op 10
januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie.
de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het
energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat bijlage I, f) van de
richtlijnen implementeert werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de
Europese Commissie.
het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen.

24

