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MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN
BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

MEDEDELING AAN
DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU) – december 2021
In deze mededeling aan de Vlaamse Regering wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen
relevante ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maand december.

1.

Discussies voorbije maand in de (Europese) Raad

1.1. Leiders bespreken pandemie, energieprijzen, Oekraïne en Wit-Rusland
Op 16 december besprak de Europese Raad drie belangrijke aspecten van de reactie van de EU op de
verslechterde epidemiologische situatie door de opkomst van de omikron-variant van het coronavirus:
vaccinaties, coördinatie en internationale samenwerking. België onderstreepte het belang van het Digitaal
Coronacertificaat als instrument voor het vrijwaren van het vrij verkeer van personen. De leiders wisselden
van gedachten over de stijging van de energieprijzen en de vraag of aardgas en kernenergie beschouwd
kunnen worden als duurzame energiebronnen. Ze zullen in een volgende bijeenkomst op dit punt
terugkomen. De voltallige Europese Raad benadrukte dat Rusland dringend de spanningen, veroorzaakt
door de militaire opbouw langs zijn grens met Oekraïne, moet laten de-escaleren, en betuigde zijn volledige
steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Elke verdere militaire agressie tegen
Oekraïne zal zware gevolgen hebben, waaronder met partners gecoördineerde beperkende maatregelen. De
Europese Raad veroordeelde tevens met klem de instrumentalisering van migranten en vluchtelingen door
het Wit-Russische regime en de daardoor veroorzaakte humanitaire crisis. De EU zal de door Wit-Rusland
gestarte ‘hybride aanval’ (de pogingen van Wit-Rusland om een migratiecrisis aan de grens te orkestreren)
blijven bestrijden en alle dimensies van de crisis aanpakken.
1.2. Ministers evalueren toetredingslanden en bespreken rechtsstaat in Polen en Hongarije
De Raad Algemene Zaken nam op 14 december op basis van de jaarlijkse voortgangsrapportage van de
Europese Commissie conclusies aan over de situatie in elk van de kandidaat-lidstaten (Albanië, Montenegro,
Noord-Macedonië, Servië en Turkije) en de potentiële kandidaat-lidstaten (Bosnië-Herzegovina en Kosovo).
Daarnaast stelde de Raad richtsnoeren vast voor de hervormingsprioriteiten en bevestigde het dat de Raad
vasthoudt aan het uitbreidingsbeleid van de Unie. Ook vonden in de marge van de Raad Algemene Zaken
op 13 en 14 december intergouvernementele conferenties plaats met Montenegro en Servië. De Europese
Commissie praatte de Raad bij over recente ontwikkelingen in de artikel 7-procedures tegen Polen en
Hongarije en wees daarbij o.m. op de verslechterde situatie van de rechtsstaat in beide landen. Een groot
aantal landen heeft het woord genomen om uiting te geven aan hun groeiende bezorgdheid en vroeg de
voortzetting van de artikel 7-procedures. Het inkomend Frans Voorzitterschap kondigde aan een formele
hoorzitting te zullen houden in de eerste jaarhelft van volgend jaar.
1.3. Britse brexit-onderhandelaar David Frost neemt ontslag en wordt vervangen door Minister van
Buitenlandse Zaken Liz Truss
Ook tijdens de maand december liepen de gesprekken tussen de EU en het VK over het Iers Protocol verder.
De onderhandelaar aan Britse zijde, David Frost, die tevens ook de Britse voorzitter was van de
Partnerschapsraad en het Gemengd Comité, nam onverwacht ontslag en wordt opgevolgd door minister
van Buitenlandse Zaken Liz Truss. Dit zal vermoedelijk niet leiden tot een gewijzigde koers aan Britse zijde,
gezien verwacht wordt dat ook Truss de Britse rode lijnen rond het Iers Protocol maximaal zal interpreteren.
De onderhandelingen zullen verder lopen in het nieuwe jaar. Wat betreft de verdere afwikkeling van het
Handels- en Samenwerkingsakkoord vonden deze maand opnieuw een aantal gespecialiseerde comités
plaats, waarop de EU en het VK in overleg gingen over de praktische implementatie van het akkoord en
eventuele problemen. Eén van de comités die plaatsvond, betrof Unieprogramma’s. De associatie van het
VK aan Horizon Europa dient nog geformaliseerd te worden, maar gezien de huidige politieke context lijkt
de EU de boot voorlopig af te houden. De Britse regering bevestigde alvast dat Britse entiteiten die wensen
deel te nemen aan reeds opgestarte gezamenlijke projecten onder Horizon Europa, kunnen rekenen op
nationale financiering totdat de associatie vervolledigd wordt. Het VK roept de EU op om de associatie zo
snel mogelijk de formaliseren.

1.4. Onderhandelingen over binnenlandse dienstenregelgeving succesvol afgerond in Genève
Ondanks het uitstel van de Ministeriële Conferentie van de WTO, voorzien van 30 november tot 3 december
2021, werden op 2 december op ambassadeursniveau in Genève de onderhandelingen afgerond omtrent het
Joint Statement Initiative (JSI) Binnenlandse Dienstenregelgeving. In het akkoord staan een reeks disciplines
die gericht zijn op het verbeteren van de transparantie en het stroomlijnen van autorisatieprocedures voor
dienstverleners. De potentiële economische waarde van het JSI wordt geschat op 150 miljard dollar aan
uitgespaarde kosten per jaar. Voorts stelde de Europese Commissie op 8 december een nieuw instrument
voor om te reageren op economische dwangpraktijken van derde landen.
1.5. Lidstaten vragen flexibiliteit om ambitieuze doelstellingen rond hernieuwbare energie en
energiebesparing te realiseren
Op 2 december vond de Raad Energie plaats, waarbij de ministers een oriënterend debat hielden over twee
‘Fit for 55’-voorstellen (de richtlijn energie-efficiëntie en de richtlijn hernieuwbare energie), de energieprijzen
en het komende gaspakket. In aanloop naar de Raad werd een compromis bereikt over een algemeen
Belgisch standpunt over de twee ‘Fit for 55’-dossiers. Enerzijds wordt hierin het algemene ambitieniveau
van de richtlijnen ondersteund. Anderzijds wordt gewezen op de nodige flexibiliteit en realiteitszin. Dit
standpunt – waarin ook duidelijk de Vlaamse bezorgdheden zijn meegenomen – vond heel wat weerklank
tijdens de Raad. Zowat alle lidstaten erkennen immers het algemeen belang van ‘Fit for 55’-richtlijnen, maar
dringen tegelijk aan op meer flexibiliteit voor de lidstaten. In het debat over de energieprijzen kwamen
verschillende zienswijzen naar voor over het toekomstige marktmodel. Een brede coalitie benadrukte dat
de competitieve principes in de gas- en elektriciteitsmarkten behouden moeten worden. Daartegenover
staat een groep die sterke vraagtekens plaatst bij de toekomstbestendigheid van het huidig marktontwerp.
Op basis van verschillende technische rapporten zal het debat over de energieprijzen de komende maanden
verder gezet worden, zowel door de energieministers als door de staats- en regeringsleiders.
1.6. Raad Telecom bereikt algemene benadering over verhoogde cyberbeveiliging in EU
Op 3 december vond de Raad Telecom plaats, waar de ministers de vorderingen met de voorgestelde wet
op de artificiële intelligentie bespraken. De ontwerpverordening moet de ontwikkeling en toepassing in de
eengemaakte markt bevorderen van veilige en legale artificiële intelligentie die de grondrechten eerbiedigt.
Binnen de Raad werd ook een voorlopig akkoord bereikt over het toepassingsgebied, de definities en het
principe van een risicogebaseerde aanpak. Het Frans Voorzitterschap zal de werkzaamheden verderzetten.
Daarnaast kwamen de ministers een gezamenlijk standpunt overeen over maatregelen voor een hoog
gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de EU. Die moeten de publieke en de particuliere sector, en de
hele EU, weerbaarder en veerkrachtiger maken en een grotere responscapaciteit geven. De nieuwe richtlijn,
NIS2 genoemd, zal na goedkeuring de huidige regels inzake beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
vervangen. De onderhandelingen met het Europees Parlement zullen in 2022 van start gaan. Vervolgens
hield de Raad een beleidsdebat over digitale rechten en principes. De digitale transitie in de EU moet een
betrouwbare en leefbare omgeving voor de Europese burgers creëren. De digitale beginselen zullen erop
gericht zijn burgers die deelnemen aan de digitale omgeving beter te informeren, en moeten tegelijkertijd
een referentiekader vormen voor beleidsmakers en digitale operatoren.
1.7. Eurogroep bespreekt werkprogramma, ontwerpbegrotingsplannen en herziening van Europees
economisch bestuur
De Eurogroep nam op 6 december het programma voor het eerste semester van 2022 aan. De focus ligt de
komende maanden op gedachtewisselingen over de financieel-economische situatie, de opvolging van de

COVID-19-pandemie en de impact ervan, de evaluatie van de inflatie en de stijging van de energieprijzen,
acties in het kader van het Europees Semester, het voorbereidend werk inzake de digitale euro, de
internationale rol van de euro en ten slotte de evaluatie van de regels inzake economisch bestuur. Daarnaast
bogen de ministers zich over het economisch beleid van de eurozone en de opinies van de Europese
Commissie over de ontwerpbegrotingsplannen van de lidstaten van de Eurozone. Voor België werd
geadviseerd om een voorzichtig budgettair beleid te vrijwaren wanneer ondersteunende budgettaire
maatregelen worden genomen, om op die manier duurzame publieke financiën op middellange termijn te
verzekeren. De ministers bespraken ook het verdere traject voor de begrotingskoers voor 2023, wanneer
het stabiliteits- en groeipact moet worden hervat. Die discussies zullen in het voorjaar van 2022 van start
gaan op basis van specifieke voorstellen van de Europese Commissie, waar ook België en Vlaanderen een
actieve rol wensen in te spelen. Ten slotte werd in het formaat van de Eurogroep+, inclusief de andere
lidstaten, een sessie georganiseerd om te peilen naar het politiek engagement om de debatten over de
versterking van de Bankenunie verder te zetten.
1.8. EPSCO-Raad neemt algemene benaderingen voor minimumlonen en loontransparantie aan
De EPSCO-Raad nam op 6 december twee algemene benaderingen aan over de richtlijn betreffende
adequate minimumlonen en over bindende maatregelen inzake transparantie van beloningen. Beide
initiatieven werden, onder meer op aangeven van Vlaanderen en België, gedurende de werkzaamheden in
de raadswerkgroepen aangepast zodat er meer oog voor autonomie en de specifieke context van de
lidstaten zou zijn. Hierdoor konden ook Vlaanderen en België uiteindelijk steun aan het Voorzitterschap
geven. Er werd daarnaast gedebatteerd over enerzijds het Europees Semester en de sociale dimensie ervan
en anderzijds over gendergelijkheid. De Raad nam ook conclusies aan over duurzaam werk gedurende het
hele leven en over het effect van AI op de gelijkheid van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. In de
marge van de Raad werd ook het nieuwe ALMA-initiatief toegelicht door de Europese Commissie. Dit is een
grensoverschrijdend mobiliteitsprogramma dat in de eerste plaats gericht zal zijn op jongeren (18-30 jaar)
die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen.
1.9. ECOFIN-ministers vinden akkoord over verlaagde btw-tarieven en bespreken herfstpakket van Europees
Semester
Tijdens de ECOFIN-Raad van 7 december bereikten de ministers een algemene benadering over meer
flexibiliteit voor de lidstaten bij het toepassen van verlaagde btw-tarieven. Belangrijk voor Vlaanderen is
dat in dit dossier de mogelijkheid staat om een btw-percentage van 6 procent voor sloop en heropbouw
van woningen op te nemen. Daarna werden een reeks voortgangsverslagen van het Sloveens
Voorzitterschap toegelicht – onder meer over enkele dossiers uit het ‘Fit for 55’-pakket (o.a. een mechanisme
voor koolstofgrenscorrectie en een herziening van de energiebelastingsrichtlijn), de versterking van de
Bankenunie en de strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Voorts lichtte de Europese
Commissie enkele elementen uit haar jaarlijkse duurzame groeianalyse toe. In die analyse benadrukte de
Europese Commissie dat de vier dimensies voor duurzame mededinging als leidende principes voor het
herstel relevant blijven: milieuduurzaamheid, productiviteit, billijkheid en macro-economische stabiliteit.
Het rapport stelt dat de groeivooruitzichten zijn verbeterd, maar wijst ook op het gevaar van risico’s.
Specifiek voor 2022 vermeldde de Europese Commissie dat de EU moet evolueren van crisisbeheersing in
een COVID-19-context naar een duurzaam en billijk herstel. In het herfstpakket wordt ook vermeld hoe de
Faciliteit voor Herstel en Veerkracht in de nieuwe cyclus van het Europees semester zal worden
geïntegreerd. Zo wordt gezocht naar synergiën tussen deze twee processen door onnodige administratieve
last voor de lidstaten te vermijden. Ten slotte werd ook het jaarverslag van de European Fiscal Board
voorgesteld.

1.10. Ministers van Volksgezondheid houden beleidsdebat over noodkader voor medische tegenmaatregelen
Tijdens de EPSCO-raad (luik Volksgezondheid) op 7 december hielden de EU-ministers van Volksgezondheid
een beleidsdebat over het Commissievoorstel voor een noodkader voor medische tegenmaatregelen.
Daarmee komt er een kader om in geval van een gezondheidscrisis de beschikbaarheid van medische
tegenmaatregelen, controle van toeleveringsketens en noodfinanciering te waarborgen. Verschillende
delegaties uitten hun bezorgdheid over de institutionele balans en de governance in het voorstel. De
Benelux-landen, AT, IE, FI en PT legden samen een verklaring af waarin opgeroepen werd een ‘Health
Technology Assessment’ (HTA; evaluatie van gezondheidstechnologie) te organiseren in het kader van de
gezamenlijke aankopen van de nieuwe COVID-19-geneesmiddelen. De Europese Commissie reageerde
positief. De ministers keurden daarnaast Raadsconclusies goed over het versterken van de Europese
Gezondheidsunie. Tijdens het debat over de COVID-19-pandemie bepleitten een aantal delegaties een
gemeenschappelijke aanpak voor reizen en de geldigheid van de vaccinatiecertificaten. Er was veel interesse
in een gezamenlijke aankoop van COVID-19-geneesmiddelen en een aantal delegaties boden al
opslagplaatsen aan. Tot slot deelden verschillende delegaties hun aanpak voor de vaccinatie van kinderen
(5-11 jaar) of voor de boostervaccinatie.
1.11. Vlaanderen pleit voor ambitie bij uitrol van tank- en laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen
De Ministers van Transport bespraken op 9 december de vooruitgang in drie transportdossiers vervat in
het ‘Fit for 55’-pakket (ReFuelEU Luchtvaart, FuelEU Zeevaart en infrastructuur voor alternatieve
brandstoffen) met de bedoeling politieke sturing te geven aan de toekomstige onderhandelingen over deze
voorstellen. Een aantal delegaties wezen op het nauwe verband tussen deze dossiers en andere ‘Fit for 55’initiatieven, met name de richtlijn hernieuwbare energie, het EU-emissiehandelssysteem en de
energiebelastingsrichtlijn. Zij willen een duidelijk beeld van het algehele effect van het pakket op de sector.
Betreffende ReFuelEU Luchtvaart onderstreepten de ministers dat de Europese luchtvaartsector – die de
gevolgen van de pandemie draagt – concurrentieel moet blijven. Er moet voldoende productie- en
distributiecapaciteit zijn om in de nodige duurzame luchtvaartbrandstoffen te voorzien en om
fragmentering van de markt te voorkomen. Relevant voor de Vlaamse regionale luchthavens is dat na de
eerste onderhandelingsronde een opt-in-clausule werd opgenomen om kleinere luchthavens binnen het
toepassingsgebied van het voorstel te kunnen brengen. Dat zou betekenen dat de Vlaamse regionale
luchthavens uitgerust moeten worden met de infrastructuur die nodig is voor het leveren, opslaan en
tanken van duurzame luchtvaartbrandstoffen. Ook inzake FuelEU Zeevaart – een complex dossier met grote
relevantie voor de Vlaamse zeehavens – benadrukte onder meer België het belang van de mondiale dimensie,
zowel voor wat betreft ambitieniveau als voor wat betreft de aanpak van mogelijke problemen met
koolstoflekkage of herroutering als gevolg van de verplichte verlaging van de broeikasgasintensiteit van
schepen en van de verplichtingen voor Europese havens. Op vraag van Vlaanderen benadrukte België dat
de verplichtingen inzake walstroom eerder op terminalniveau moeten uitgewerkt worden in plaats van op
havenniveau – dit om dure investeringen te vermijden in infrastructuur die mogelijk onvoldoende zal
worden gebruikt. Diezelfde bemerking werd ook gemaakt bij de bespreking van het voorstel rond het
bevorderen van infrastructuur van alternatieve brandstoffen. Vlaanderen pleit voor ambitieuze
doelstellingen, zowel voor wegvervoer als wat walstroom in de zee- en binnenvaart betreft.
1.12. Voorlopige vangstmogelijkheden voor gedeelde bestanden met VK vastgelegd
Door het uitblijven van een akkoord met het Verenigd Koninkrijk nam de Landbouw- en Visserijraad van 12
en 13 december opnieuw voorlopige quota aan voor de gedeelde visbestanden. Hiermee kan de Vlaamse
visserijsector de visactiviteiten verder zetten in het eerste kwartaal van 2022. In tussentijd kunnen de
onderhandelingen tussen de Europese Unie en het VK verder gaan. Minister Crevits onderstreepte het belang
voor de visserijsector om tijdens deze eerste drie maanden zijn activiteiten zo goed mogelijk voort te
kunnen zetten. Voor de met Noorwegen gedeelde visbestanden werden wel definitieve quota voor 2022

vastgelegd, alsook voor de autonome EU-bestanden, waarvoor de wetenschappelijke adviezen voor
maximale duurzame opbrengst (MDO) volledig zijn gevolgd. Daarnaast benadrukte minister Crevits opnieuw
het belang om zo snel mogelijk de overblijvende licenties voor toegang tot de Britse 12-mijlszone toe te
kennen. Tijdens de Raad namen de Landbouwministers ook conclusies aan over het noodplan van de
Europese Commissie voor het waarborgen van de voedselvoorziening en voedselzekerheid in tijden van
crisis en hield een politiek debat over oneerlijke handelspraktijken in de EU-voedselvoorzieningsketen.
1.13. Raad Buitenlandse Zaken zoekt politieke oplossing voor conflicten in Oekraïne en Ethiopië
De Raad Buitenlandse Zaken van 13 december begon met een bespreking over de Russische troepenopbouw
aan de grens met Oekraïne. De ministers benadrukten dat elke agressie tegen Oekraïne politieke gevolgen
en een hoge economische tol zal hebben voor Rusland. Er werd gesproken over de situatie in Wit-Rusland
in het licht van de overeengekomen vijfde sanctieronde die nu al vruchten afwerpt. De ministers beloofden
steun aan de Wit-Russische samenleving als teken van solidariteit. Tijdens de gedachtewisseling over
Ethiopië werd erop gewezen dat het conflict in het land verder is verergerd en een verwoestende
humanitaire crisis heeft veroorzaakt. De ministers waren het erover eens dat alleen een politieke oplossing
het tij kan keren en dat de EU prioriteit moet blijven geven aan een staakt-het-vuren. Verder stonden de
politieke betrekkingen met Centraal-Azië, de resultaten van de regionale en gemeenteraadsverkiezingen in
Venezuela, de ontwikkelingen in Cyprus en de betrekkingen tussen de EU en de Afrikaanse Unie op de
agenda.
1.14. Ministers van Milieu bespreken voortgang in ‘Fit for 55’-klimaatdossiers
Tijdens de Raad Leefmilieu op 20 december vond een gedachtewisseling plaats aan de hand van een
voortgangsverslag over de verschillende voorstellen uit het ‘Fit For 55’-pakket. Inzake de verordening over
de verdeling van de inspanningen tussen de lidstaten herhaalde België dat de doelstellingen van de lidstaten
meer zouden moeten convergeren, en pleitte het voor sterkere flexibiliteitsmechanismen om de nationale
doelstelling te kunnen behalen. Ook ambitieuze EU-normering kan daarbij helpen. België pleitte daarom
voor een verhoging van de ambitie in het voorstel inzake de CO2-uitstoot van wagens en lichte
bedrijfsvoertuigen, onder meer door een vroegere uitfaseringsdatum voor de verkoop van voertuigen met
een interne verbrandingsmotor (2030 in plaats van 2035 zoals voorgesteld door de Europese Commissie) en
een ambitieuzere doelstelling in 2025. Deze elementen, die voor Vlaanderen belangrijk zijn, werden
ondersteund door een aantal lidstaten – zij het in wisselende coalities. Over de opzet van een apart
emissiehandelssysteem voor transport en gebouwen blijven er tegengestelde meningen bestaan. Enkele
lidstaten, waaronder Duitsland en de Scandinavische landen, zijn voorstander. Anderen, waaronder enkele
Oost-Europese landen, zijn sceptisch of verzetten zich. België drong aan op een grondige analyse van de
socio-economische impact. In een andere gedachtewisseling reageerden quasi alle lidstaten positief op de
recent verschenen EU-Bodemstrategie voor 2030. Ook België kijkt uit naar het voor 2023 aangekondigde
wetgevende voorstel inzake bodemgezondheid, en gaf daarbij (net als veel andere lidstaten) aan dat er bij
de uitwerking hiervan voldoende aandacht moet zijn voor subsidiariteit en de reeds bestaande regelgeving
in de lidstaten. In Vlaanderen is er immers al een sterk uitgebouwd beleid, bijvoorbeeld betreffende
inventariseren en saneren van bodems.

2. Ontwikkelingen inzake EU-regelgeving
2.1. Voorstellen van richtlijn
Tussen 1 en 31 december 2021 werden zevenentwintig voorstellen van richtlijnen gepubliceerd.
Deze behandelden volgende onderwerpen:
− digitalisering van de justitiële samenwerking.
− EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. .
− energie-efficiëntie.
− afmetingen en gewicht van wegvoertuigen.
− het gewicht van de partij zaad en van de monsters van Avena Nuda.
− uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsinstanties.
− arbeidsomstandigheden voor platform werkers.
− het gebruik van kwik.
− het invoeren van intelligente vervoerssystemen.
− energieprestaties van gebouwen.
− bescherming van het milieu door middel van het strafrecht.
− de interne markt voor hernieuwbare energie, aardgas en waterstof.
− taxfreeshops in de Franse terminal van de Kanaaltunnel.
− geneesmiddelen voor menselijk gebruik die in het Verenigd Koninkrijk ter beschikking worden
gesteld.
− minimumbelastingniveau voor multinationals.
2.2. Aangenomen richtlijnen
Tussen 1 en 31 december 2021 werden vijf aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Deze behandelden volgende onderwerpen:
− openbaarmaking van informatie over de winstbelasting.
− Verzekeringen voor motorrijtuigen.
− Krediet servicers en kredietkoper.
− het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor
collectieve belegging in effecten.
− het gewicht van de partij zaad en van de monsters van Avena Nuda.
2.3. Omzetting EU-richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde
In bijlage II staat een stand van zaken van de omzetting van EU-richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde.

1.

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een
scorebord. Het scorebord van de Europese Commissie is een rapport 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 december 2021
Het Vlaams scorebord van december 2021 telt 10 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
Hier zijn 7 richtlijnen van omgezet.

B. Vlaams scorebord juni 2022
Het Vlaams scorebord van juni 2022 telt 8 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
C. scorebord december 2022
Het Vlaams scorebord van december 2022 telt 10 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.

2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel geen richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten.
2.4. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid moest in december 2021 nog maatregelen nemen in 15 inbreukdossiers (= de lopende
inbreukdossiers). Het gaat om:
2 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
13 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen of andere
bronnen van het Europees recht
De Vlaamse overheid was in december 2021 betrokken in 16 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen
reeds werden genomen (= de afgeronde inbreukdossiers). Het gaat om:
12 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere
bronnen van het Europees recht
Overzichtstabel - stand van de procedure van de lopende inbreukdossiers:
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Bijlagen
Meer informatie vindt u als bijlage:
BIJLAGE I
BIJLAGE II

Agenda binnen de (Europese) Raad
Ontwikkelingen op het niveau van de omzettingen en inbreuken
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