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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) - februari 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 februari 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
Voorstellen van richtlijn
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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1. Overzicht EU-Agenda van de Raad
Datum
1-2 februari
2 februari
4-5 februari
11 februari
12 februari
15 februari

15 februari
16 februari
18-19 februari
24 februari
25 februari
29 februari

Raadsbijeenkomst
Informele Raad
Ontwikkelingssamenwerking
Informele Raad Handel
Informele Raad Defensie
Eurogroep
Raad Economische en financiële
zaken
Raad Landbouw en Visserij

Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Europese Raad
Raad Onderwijs, Jeugdzaken,
Cultuur en Sport (Onderwijs)
Raad Justitie en Binnenlandse
zaken (migratie)
Raad Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie,
Onderzoek en Ruimtevaart)

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

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

Landbouw:

Landbouw:

federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Vlaamse
Gemeenschap
Federaal

Vlaams/Waals
Gewest (roterend)

Interne markt:

Interne markt:

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie: Federaal
Onderzoek:
Federaal

Industrie: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Onderzoek:
Vlaams Gewest

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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2. Algemene ontwikkelingen op de Europese scene
2.1.

Raad Algemene Zaken van 16 februari

Op de agenda stond een gedachtewisseling over de opvolging van de beslissingen van de Europese
Raad, de voorbereiding van de Europese Raad van 18 en 19 februari 2016, de voorbereiding van de
Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en informatieverstrekking door het voorzitterschap over het
interinstitutioneel akkoord beter wetgeven. België was vertegenwoordigd door Minister Reynders
Het eerste agendapunt ging over de opvolging binnen de Raad van de beslissingen van de Europese
Raad. Het voorzitterschap wees op het belang van de rol voor de Raad Algemene Zaken bij het
monitoren van de implementatie van de conclusies van de Europese Raad, zoals ook besproken
tijdens de Raad Algemene Zaken van januari. Een groot aantal lidstaten, waaronder België, sprak
steun uit voor de rol van de Raad Algemene Zaken als toezichthouder op de gemaakte afspraken.
De algemene discussie over de opvolging van de afspraken van de Europese Raad kreeg meteen een
concrete toepassing met een gedachtewisseling over de implementatie van de beslissingen over
migratie. Dit ook ter voorbereiding van de Europese Raad van 18-19 februari 2016, waar migratie en
de relaties EU-Verenigd Koninkrijk de hoofdpunten zijn van de agenda.
Het Nederlands voorzitterschap verwees naar een voorzittersrapport met een stand van zaken over
de opvolging en de tenuitvoerlegging van de raadsconclusies over migratie van juni, oktober en
december 2015. Vervolgens ontspon zich een uitgebreide discussie over de voortgang op
migratiegebied. Vrijwel alle lidstaten legden de nadruk op het belang van implementatie van
gemaakte afspraken (hotspots, relocatie, terugkeerbeleid, buitengrenzen, Turkse actieplan, etc.). Het
belang van collectieve acties en Europese oplossingen werd herhaald. Daarbij moeten ook afdoende
lange termijnoplossingen aangeleverd worden.
De ministers bespraken vervolgens het pakket voorstellen tot EU-hervorming die de voorzitter van
de Europese Raad op 2 februari 2016 openbaar had gemaakt en die de vertrekbasis zijn voor de
onderhandelingen op de Europese Raad van 18-19 februari 2016. Deze voorstellen vormen de officiële
reactie op de brief die de regeringsleider van het Verenigd Koninkrijk, David Cameron, aan de
instellingen had gestuurd (cf. VR 2016 1501 MED.0022). De discussie in de Raad concentreerde zich
op de elementen van economisch bestuur, sociale zekerheid en vrij verkeer. Wat economisch
bestuur betreft, werd onder meer aangehaald dat een gelijk speelveld tussen financiële centra in de
Europese Unie moet worden gehandhaafd. Verschillende lidstaten, waaronder België,
onderstreepten dat er geen sprake mag zijn van een veto op eurozone besluitvorming door
lidstaten buiten de eurozone. Meerdere lidstaten brachten de implicaties ter sprake van het
voorgestelde waarborgmechanisme in de verordening inzake vrij verkeer van werknemers. Dit gold
ook voor de implicaties van de voorstellen inzake indexering van de kinderbijslag. Voor België wees
minister Reynders op het belang van de manier waarop de aanpassingen later in de verdragen
zullen worden geïntegreerd en stelde dat het afsprakenpakket integraal moet vervallen bij een
negatieve uitslag van het referendum. Verder waarschuwde hij dat de afspraken niet mogen leiden
tot een situatie waarbij niet-eurozonelanden in staat zijn om de verdere evolutie van de eurozone
te blokkeren en dat er over de “ever closer union” passage in de onderhandelingstekst nood is aan
een verzoening van de uiteenlopende visies.
De Raad Algemene zaken sprak ook over de voorbereiding van de agenda van de Europese Raad
van 17 en 18 maart 2016. Lidstaten kregen de gelegenheid om suggesties te doen voor de agenda.
Minister Reynders bepleitte het versterken van de rechtsstatelijkheid in de EU. Hij kaartte de
onvolkomenheden aan van de bestaande instrumenten en gaf aan dat er nood is aan een
periodieke opvolging van de rechtstaat naar analogie met het Europees Semester en in lijn met het
gewicht van het respect voor de rechtsstaat in het buitenlands beleid van de EU. Enkele lidstaten,
waaronder Italië, Denemarken en Zweden, Duitsland en Frankrijk toonden interesse in de ideeën
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van minister Reynders, al vroegen sommige lidstaten zich af hoe de voorstellen kaderen binnen de
al bestaande initiatieven. Het Nederlands voorzitterschap nam nota van de ideeën en wees op de
tweede rechtsstatelijkheidsdialoog in de Raad Algemene Zaken van mei. Daarnaast verwees het
voorzitterschap naar de evaluatie van het mechanisme ter versterking van de rechtsstaat in de
tweede helft van 2016 en stelde open te staan voor suggesties om rechtsstatelijkheid in de EU en de
lidstaten te versterken.
Een laatste agendapunt was het interinstitutioneel akkoord beter wetgeven. Naar verwachting zal
het Europees Parlement het akkoord goedkeuren op 9 maart 2016 en de Raad op 14 maart 2016.
Daarna zullen Raad, Europees Parlement en Commissie het akkoord ondertekenen. Het Nederlands
voorzitterschap zette uiteen hoe het tijdens het voorzitterschap werk zal maken van de
implementatie van het akkoord. Het zal in de komende maand onder meer een voorstel doen voor
vastlegging van een procedure voor programmering.
2.2.

Europese Raad van 18-19 februari

De staatshoofden en regeringsleiders bereikten overeenstemming over het pakket voorstellen van
Voorzitter Tusk ten aanzien van de Britse wensen tot hervorming van de EU (cf. VR 2016 1501
MED.0022). Daarnaast besprak de Europese Raad de voortgang van de aanpak van de migratiecrisis
en bekrachtigde de eurozone-aanbevelingen.
A.

Relaties EU-Verenigd Koninkrijk

Het akkoord dat de staatshoofden en regeringsleiders sloten is vastgelegd in een aantal
documenten die als bijlage bij de conclusies zijn gevoegd:
−
−
−
−
−
−
−

een Besluit van de Staatshoofden en Regeringsleiders in het kader van de Europese Raad bijeen
over een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie;
een Verklaring van de Staatshoofden en Regeringsleiders over deel A van het Besluit
(economisch bestuur);
een Verklaring van de Europese Raad inzake concurrentiekracht;
een Verklaring van de Europese Commissie inzake een uitvoeringsmechanisme voor
subsidiariteit en een uitvoeringsmechanisme om de regeldruk te verminderen;
een Verklaring van de Commissie inzake indexering van kinderbijslag;
een Verklaring van de Commissie inzake misbruik van het recht op vrij verkeer van personen;
een Verklaring van de Commissie inzake een vrijwaringsmechanisme waaraan gerefereerd in
punt 2b, deel D van het Besluit van de Staatshoofden en Regeringsleiders.

Economisch bestuur
De afspraken over economisch bestuur bevestigen een aantal bestaande principes, zoals het verbod
op discriminatie binnen de EU op basis van de officiële munteenheid van de lidstaat. Daarnaast is
bevestigd dat Unierecht betreffende de bankenunie alleen van toepassing is op kredietinstellingen
in de lidstaten die de euro als munt hebben, of die een overeenkomst met de Europese Centrale
Bank hebben gesloten over samenwerking op het gebied van toezicht. Het zogenaamde Single Rule
Book moet door alle kredietinstellingen en financiële instellingen worden toegepast om een gelijk
speelveld en de integriteit van de interne markt te waarborgen. Spoed- en crisismaatregelen gericht
op de financiële stabiliteit in de eurozone mogen geen budgettaire aansprakelijkheid meebrengen
voor lidstaten buiten de Eurozone of bankenunie
Autoriteiten van lidstaten die de euro niet als munt hebben, besluiten zelf over de uitvoering van
maatregelen en bevoegdheden ter behoud van de financiële stabiliteit in het betreffende land tenzij
die lidstaten wensen toe te treden tot de gemeenschappelijke mechanismen. Bij de vergaderingen
van de Eurogroep worden de bevoegdheden van de Raad, als instelling waaraan de Verdragen
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wetgevingstaken verlenen en waarbinnen de lidstaten hun economisch beleid coördineren,
geëerbiedigd. Het gaat hierbij om vastleggen van de bestaande praktijk. Eurolanden zullen in de
Eurogroep blijven spreken over aangelegenheden die verband houden met hun gedeelde
verantwoordelijkheden met betrekking tot de euro. Afgesproken is dat de kern van deze afspraken
bij de eerstkomende Verdragswijziging in de Verdragen worden verwerkt.
Er is een escalatiemechanisme ingesteld om de handhaving van beginselen te waarborgen bij
wetgevingshandelingen die toezien op effectief beheer van de bankenunie en bij verdere integratie
van de eurozone. Indien een lid van de Raad dat niet deelneemt aan de bankenunie van mening is
dat de beginselen niet in acht zijn genomen, zal de Raad het onderwerp bespreken en tot een
bevredigende oplossing proberen te komen. De voorzitter van de Raad neemt daarbij de benodigde
initiatieven, hetgeen ook een verzoek kan betekenen om het onderwerp op het niveau van de
Europese Raad te bespreken. Deze afspraak kan echter niet leiden tot een situatie waarin een
lidstaat een veto kan stellen tegen het effectieve beheer van de bankenunie of de verdere integratie
van de eurozone. Voor België was dit een essentieel punt in het luik over economisch bestuur.
Daarnaast, laat het voorleggen van een aangelegenheid aan de Europese Raad het normale
functioneren van de wetgevingsprocedure van de Unie onverlet.
Concurrentievermogen
Om het concurrentievermogen van de EU te vergroten is afgesproken alles in het werk te stellen
om de interne markt te vervolmaken en te versterken en een ambitieuze handelspolitiek na te
streven.
Tegelijkertijd zullen de betrokken instellingen van de Unie en de lidstaten concrete stappen zetten
om betere regelgeving tot stand te brengen. Het gaat om het verlagen van administratieve lasten
en nalevingskosten voor marktdeelnemers onder andere via reductiedoelstellingen op Europees en
nationaal niveau, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, en het intrekken van
overbodige wetgeving. Hiertoe heeft de Commissie een verklaring opgesteld over een
uitvoeringsmechanisme
inzake
subsidiariteit
en
een
uitvoeringsmechanisme
inzake
lastenverlichting, waarbij normen inzake de bescherming van consument, werknemer, gezondheid
en milieu worden gerespecteerd.
Het door de Europese Commissie in te stellen subsidiariteitsmechanisme moet beoordelen of het
geheel van bestaande EU-wetgeving strookt met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.
Het zal voortbouwen op bestaande procedures, met het oog op de onverkorte toepassing van deze
beginselen. De Commissie stelt prioriteiten voor deze beoordeling vast, rekening houdend met de
standpunten van het Europees Parlement, de Raad en de nationale parlementen. Uiterlijk eind 2016
zal de Commissie een werkprogramma voorstellen en vervolgens jaarlijks verslag uitbrengen aan
het Europees Parlement en de Raad.
Soevereiniteit
Met betrekking tot de uitdrukking ‘ever closer union’ uit het Verdrag is in het Besluit vastgelegd dat
deze geen rechtsgrondslag vormt voor een verruiming van enige bepaling van de Verdragen of van
afgeleide EU-wetgeving. Voor het Verenigd Koninkrijk is tevens erkend dat het gezien zijn specifieke
situatie uit hoofde van de Verdragen niet gecommitteerd is aan nadere politieke integratie in de
Europese Unie. De gemaakte afspraken zullen bij een eerstvolgende wijziging in het Verdrag worden
verwerkt.
Daarnaast legt het Besluit vast dat de
besluitvorming wordt verstevigd. Indien
ontwerpwetgevingshandeling van de Unie
worden ingediend waarin wordt gesteld

positie van nationale parlementen in de
binnen de twaalf weken na toezending
door een nationaal parlement gemotiveerde
dat het ontwerp in kwestie niet strookt

Europese
van een
adviezen
met het
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subsidiariteitsbeginsel, plaatst het voorzitterschap van de Raad deze aangelegenheid op de agenda
van de Raad met het oog op een uitvoerige bespreking van de adviezen en van het daaraan te
geven gevolg als deze adviezen meer dan 55% vertegenwoordigen van de stemmen die aan de
nationale parlementen zijn toegedeeld. De Raad staakt dan behandeling van het voorstel, tenzij het
ontwerp wordt gewijzigd om tegemoet te komen aan de punten van zorg die in de gemotiveerde
adviezen zijn geformuleerd.
Het Besluit vermeldt ook dat de rechten en verplichtingen van de lidstaten die in protocollen bij de
Verdragen zijn opgenomen, volledig moeten worden erkend en geen geringer statuut mogen krijgen
dan de overige bepalingen van de Verdragen.
Daarnaast is bevestigd dat, conform het Unierecht, de nationale veiligheid uitsluitend de
verantwoordelijkheid van elke lidstaat blijft. Wanneer de instellingen van de Unie hun
bevoegdheden op dit punt uitoefenen, zullen zij de verantwoordelijkheid van de lidstaten op het
gebied van nationale veiligheid ten volle eerbiedigen.
Sociale uitkeringen en vrij verkeer
Het Besluit erkent dat verschillen in sociale zekerheidsstelsels tot migratiestromen binnen de Unie
kunnen leiden die niet het natuurlijk gevolg zijn van een goed functionerende arbeidsmarkt. Het
Besluit stelt dat het in dat kader legitiem is om op nationaal en op Unieniveau maatregelen te
nemen die negatieve effecten daarvan beperken.
De Commissie zal daartoe een voorstel indienen tot wijziging van Verordening. 492/2011 over het
vrije verkeer van werknemers binnen de Unie. Die wijziging zal voorzien in een waarschuwings- en
vrijwaringsmechanisme met het oog op situaties waarin de instroom van werknemers uit andere
lidstaten gedurende een lange periode uitzonderlijk groot is, ten einde rekening te houden met de
aanzuigende werking die het gevolg is van het stelsel van arbeidsgebonden voordelen van een
bepaalde lidstaat.
Een lidstaat die van dit mechanisme gebruik wenst te maken informeert de Commissie en de Raad
dat deze uitzonderlijke situatie zich voordoet op een schaal die raakt aan wezenlijke aspecten van
zijn socialezekerheidsstelsel, waaronder het primaire doel van diens stelsel van arbeidsgebonden
voordelen, of tot ernstige en mogelijk aanhoudende moeilijkheden op zijn arbeidsmarkt leidt, dan
wel een buitensporige druk zet op het goede functioneren van zijn openbare diensten.
Op voorstel van de Commissie, nadat zij de kennisgeving en de daarin vermelde gronden heeft
beoordeeld, zou de Raad de betrokken lidstaat ertoe kunnen machtigen de toegang tot niet op
premie- of bijdragebetaling berustende arbeidsgebonden voordelen voor zover nodig te beperken.
De Raad kan die lidstaat ertoe machtigen, ten aanzien van werknemers uit de Unie die
nieuwkomers zijn, de toegang tot niet op premie- of bijdragebetaling berustende arbeidsgebonden
voordelen te beperken gedurende een totale periode van ten hoogste vier jaar vanaf de datum
waarop het werk wordt aangevangen. De beperking moet van een aanvankelijke volledige
uitsluiting evolueren naar een geleidelijk groter wordende toegang tot de voordelen, teneinde
rekening te houden met de sterker wordende band van de werknemer met de arbeidsmarkt van de
gastlidstaat. De machtiging zal in de tijd beperkt en van toepassing zijn op EU-werknemers die
nieuwkomers zijn gedurende een periode van zeven jaar.
Volgens een Verklaring van de Commissie blijkt uit het soort informatie dat het Verenigd Koninkrijk
haar heeft verstrekt, dat het type uitzonderlijke situatie waarvoor het voorgestelde
vrijwaringsmechanisme is bedoeld, reeds bestaat in het Verenigd Koninkrijk, mede aangezien het
land niet ten volle gebruik heeft gemaakt van de in recente Akten van Toetreding geboden
overgangsperioden wat betreft het vrije verkeer van werknemers. Het Verenigd Koninkrijk zou het
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mechanisme daarom terecht kunnen activeren en er van kunnen uitgaan dat het daartoe
toestemming zou verkrijgen.
Daarnaast zal de Commissie een voorstel tot wijziging van Verordening 883/2004 over de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels indienen. Het doel is alle lidstaten een mogelijkheid te
bieden om de export van uitkeringen voor kinderen naar een andere lidstaat dan de lidstaat waar
de werknemer verblijft te koppelen aan de omstandigheden in de lidstaat waar het kind verblijft.
Dit zal aanvankelijk alleen van toepassing zijn op nieuwe aanvragen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen
lidstaten de indexering desgewenst uitbreiden naar bestaande gevallen. De Commissie heeft niet de
intentie om voor te stellen dat het toekomstige systeem van optionele indexering van de
uitkeringen voor kinderen wordt uitgebreid naar andere soorten exporteerbare uitkeringen zoals
ouderdomspensioenen.
Ten aanzien van beide toekomstige maatregelen geldt dat deze niet tot gevolg mogen hebben dat
EU-werknemers een minder gunstige behandeling genieten dan onderdanen van derde landen in
een vergelijkbare situatie. Voort hebben de lidstaten zich verplicht voorrang te geven aan de
verdere behandeling van deze wetgevingsvoorstellen en een spoedige vaststelling daarvan te
beijveren.
Verklaring namens België
Premier Michel legde namens België een Verklaring af die aan het proces-verbaal van de
bijeenkomst werd toegevoegd. De Verklaring heeft betrekking op de opname van de gemaakte
afspraken in de Verdragen bij de eerstkomende Verdragswijziging. Ze stelt dat ratificatie door België
pas mogelijk is nadat alle bevoegde Belgische regeringen en parlementen, conform de bepalingen
van de grondwet, hun instemming hebben verleend.
B.

Migratie

De Europese Raad besprak op basis van rapportage van het Nederlandse voorzitterschap en de
Commissie de stand van zaken van de tenuitvoerlegging van eerder overeengekomen maatregelen
en initiatieven, waaronder het opzetten en functioneren van de hotspots, het voorstel inzake een
“Europese grens- en kustwacht’, relocatie en maatregelen voor terugkeer en overname. Voorts
kwam het besluit van de NAVO aan de orde om steun te verlenen bij de opsporing, monitoring en
bewaking van illegale oversteken van de Egeïsche Zee, werd het prioritaire belang van een snelle
uitvoering van het EU-Turkije actieplan onderstreept en stond de Europese Raad stil bij de wijze
waarop het Schengen-acquis met betrekking tot het buitengrensbeheer wordt toegepast. In dat
verband riep de Europese Raad op tot een herstel op gecoördineerde wijze van het reguliere
functioneren van de Schengenruimte.
Hoewel een Europese aanpak van de situatie breed wordt gedeeld onder de lidstaten, bleek
opnieuw dat nog heel wat onenigheid bestaat over een concrete gedeelde aanpak. De
staatshoofden en regeringsleiders zullen mekaar daarom opnieuw ontmoeten op 7 maart voor een
buitengewone bijeenkomst volledig gewijd aan migratie. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zullen
de staatshoofden en de regeringsleiders een ontmoeting hebben met de Turkse premier Davutoğlu.
2.3.
A.

Aspecten van het extern beleid van de EU
Buitenlandse zaken

Europese klimaatdiplomatie post-COP21
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Op 15 februari 2016 namen de buitenlandministers raadsconclusies aan over de Europese
klimaatdiplomatie van na de COP21-top van december 2015. De Raad Buitenlandse Zaken
verwelkomde het in Parijs bereikte akkoord en legde drie assen vast van het EU-actieplan voor
klimaatdiplomatie in 2016:
−
−

−

de voortzetting van de bewustmaking inzake klimaatverandering als een strategische prioriteit
in de diplomatieke dialogen, diplomatie en instrumenten voor extern beleid;
de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst van Parijs en de
voorgenomen
nationaal vastgestelde bijdragen (INDC’s) in het kader van emissiearme en klimaatbestendige
ontwikkeling;
de vergroting van de inspanningen om de samenhang tussen klimaatverandering, natuurlijke
hulpbronnen (waaronder water), welvaart, stabiliteit en migratie aan te pakken.

Bosnië-Herzegovina
Op 15 februari 2016 diende Bosnië en Herzegovina officieel zijn kandidatuur voor lidmaatschap van
de Europese Unie in. De Raad heeft de aanvraag nog niet doorverwezen naar de Europese
Commissie voor advies.
Wit-Rusland
Op 15 februari 2016 besloot de Raad Buitenlandse Zaken om de sancties t.a.v. Wit-Rusland verder te
versoepelen. Dergelijke sancties waren opgelegd op grond van de mensenrechtensituatie in het
land. Voor 170 individuen en drie bedrijven werden sancties opgeheven. Het lopende wapenembargo
blijft echter van kracht en ook blijven sancties gelden tegen vier individuen die in verband worden
gebracht met de verdwijning van oppositieleden, een journalist en een ondernemer. De beslissing
kwam er nadat de Wit-Russische regering op 22 augustus 2015 instemde met de vrijlating van
politieke gevangenen en op 11 oktober 2015 geweldloze presidentiële verkiezingen plaats vonden. De
beslissing is bedoeld als een aanmoediging van Wit-Rusland om verder in te zetten op de
verbetering van de mensenrechten.
Syrië/ vluchtelingencrisis
Op 3 februari 2016 kwamen de lidstaten tot een akkoord over een verdeelsleutel voor de
financiering van de EU-vluchtelingenfaciliteit voor Turkije. Hulp in het kader van dit financieel
instrument zal in hoofdzaak gericht zijn op het voorzien in de onmiddellijke behoeften van
vluchtelingen, door te zorgen voor voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. De oprichting van de
faciliteit werd op 29 november 2015 overeengekomen tijdens een top met Turkije. Voor de faciliteit
wordt 3 miljard euro voorzien, 1 miljard euro vanuit de EU-begroting en 2 miljard euro via
bijdragen van de lidstaten. De nationale bijdragen voor de faciliteit zullen niet in aanmerking
worden genomen bij de berekening van het tekort van een lidstaat in het kader van het stabiliteitsen groeipact
Op 4 februari 2016 vond in Londen een donorconferentie plaats voor Syrië. De internationale
gemeenschap beloofde om bijkomend 11,2 miljard USD vrij te maken om de humanitaire situatie aan
te pakken, waarbij 5,8 miljard USD in 2016 dient te worden besteed en 5,4 miljard USD in de periode
2017-2020. De EU als geheel beloofde om in totaal 3 miljard EUR extra uit te trekken, waarvan 2,39
miljard EUR voor 2016 en 2017. Dit komt bovenop 5 miljard EUR in humanitaire en andere hulp die
de EU al heeft uitgetrokken voor het aanpakken van de crisis in Syrië en steun aan de omringende
landen in de regio, die het gros van de vluchtelingen te verwerken krijgen.
In Jordanië verblijven 630.00 geregistreerde Syrische vluchtelingen (equivalent aan 10% van de
Jordaanse bevolking), waarvan de helft kinderen zijn. In Libanon resideren 1,1 miljoen Syrische
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vluchtelingen (equivalent aan 1/4de van de bevolking). In Turkije verblijven dan weer 2,5 miljoen
geregistreerde Syrische vluchtelingen (equivalent aan 3,3% van de bevolking). In Syrië zelf blijven de
noden hoog. 13,5 miljoen personen, waarvan 6,5 miljoen intern ontheemden, hebben dringend hulp
nodig. Tussen april 2011 en december 2015 werden in de EU, Noorwegen en Zwitserland in totaal
ongeveer 900.000 Syrische vluchtelingen geregistreerd (equivalent aan iets minder dan 0,2% van de
bevolking).
Tijdens de maand februari praatten de strijdende partijen op verschillende plaatsen over de
mogelijkheid van een staakt-het-vuren. De onderhandelingen verliepen onder auspiciën van de VN.
O.a. de vijf leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland, Turkije, de EU, de Arabische Liga en de
Organisatie voor Islamitische Samenwerking namen deel aan de gesprekken. Op 22 februari 2016
kondigden de VS en Rusland aan dat de strijdende partijen akkoord waren gegaan met een staakthet-vuren dat op 27 februari 2016 inging. Eén van de voorwaarden was dat humanitaire
hulpverleners vrije toegang zou worden verleend tot gebieden. Ondanks incidenten leek het staakthet-vuren relatief goed stand te houden.
Op 15 februari 2016 bespraken de buitenlandministers de politieke ontwikkelingen en de veiligheidsen humanitaire situatie in Syrië en de regio en vernieuwden hun steun aan resolutie 2254 van de
VN-Veiligheidsraad. De Staats- en Regeringsleiders herhaalden deze boodschap in de Europese
raadsconclusies van 19 februari 2016.
Op 25 februari 2016 kwamen de NAVO-lidstaten overeen onder welke voorwaarden NAVO-schepen
in de Egeïsche Zee zouden worden ingezet ter ondersteuning van bestaande Europese missies. De
inzet van NAVO-schepen kwam er op verzoek van Griekenland, Turkije en Duitsland.
Marokko
Op 25 februari kondigde de Marokkaanse regering aan dat het haar relaties met de EU opschortte.
Aanleiding was het arrest van 10 december 2015 van het Europees Hof van Justitie dat het besluit
2012/497/EU van de Raad van 8 maart 2012 betreffende een akkoord ter liberalisering van
landbouw- en visserijakkoorden nietig verklaarde voor wat de Westelijke Sahara betreft.
Libië
Op de Europese Raad van 18-19 februari 2016 bespraken de Europese Staats- en Regeringsleiders de
politieke situatie in Libië. Ze riepen de verschillende partijen opnieuw op tot de vorming van een
regering van nationale eenheid te vormen. Dit waren de partijen al in december 2015
overeengekomen.
B.

Handel

TTIP
De 12de onderhandelingsronde ging door tijdens de week van 22 februari 2016 te Brussel. De
Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor openbare aanbestedingen op tafel gelegd. Dit
werd op 29 februari aan de VS voorgesteld.
EU-Japan
Begin maart 2016 vindt de 15de onderhandelingsronde plaats in Brussel. De Europese Commissie
verwacht geen doorbraken voor gevoelige onderwerpen (landbouwproducten). De
bekrachtigingsprocedure van TPP (het Trans-Pacific Partnership), die in mei zou worden afgerond
in Japan, blijft voor vertraging zorgen. Hoofstukken zoals duurzame ontwikkeling, zouden
9

daarentegen wel vooruitgang moeten kennen, aangezien deze inhoudelijk niet verbonden zijn met
TPP.
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Conflictmineralen
Op 1 februari 2016 vond de eerste triloog tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese
Commissie plaats over het Commissievoorstel voor een verordening betreffende conflictmineralen.
De volgende partijen en hun respectievelijk standpunt werd voorgesteld:
−
−
−

het Europees Parlement (Iulio Winkler, europarlementslid, rapporteur): wenst een verplicht
systeem, inclusief importeurs van de zogenaamde ‘downstream’ producten (bijv. elektronica
zoals smartphones)
de Raad (het Nederlands voorzitterschap): stuurt aan op een vrijwillig systeem met focus op
smelterijen, raffinaderijen en importeurs van mineralen en metalen
de Europese Commissie (Commissaris Cecilia Malmström): introduceerde een nieuw
compromisvoorstel. Het opvallende verschil met het voorstel van het voorgaande, Luxemburgse
voorzitterschap is dat de Europese Commissie een verplicht systeem voorstelt.

De volgende triloog vindt plaats op 5 april 2016.
CETA
De Europese Commissie heeft een akkoord met Canada bereikt met betrekking tot ICS in CETA. De
juridische consistentie van de tekst, het zogenaamde legal scrubbing-proces, en de vertaling van het
CETA-akkoord vindt momenteel plaats. In de herfst van dit jaar zal het voorgelegd worden aan het
Europees Parlement en de Raad.
Markteconomiestatus China
Vijftien jaar geleden is China tot de WTO toegetreden. De mogelijkheid dat bepalingen in het
toetredingsprotocol tot de WTO zullen vervallen, veroorzaakt ongerustheid bij werknemers en
werkgevers in de Europese industrie vooral de Europese staalindustrie, ook in Vlaanderen. In
februari 2016 betoogden werkgevers en werknemers in Brussel tegen de toekenning van
markteconomiestatus.
De vervaldatum, 11 december 2016, van deze bepalingen zou tot gevolg kunnen hebben dat de
Europese Unie de handelsverdediginginstrumenten tegen Chinese dumping- en subsidiepraktijken
niet meer zal kunnen gebruiken. Deze instrumenten zouden dan ook niet meer kunnen ingezet
worden om de Europese industrie te beschermen tegen deze dumping- en subsidiepraktijken.
De Europese Commissie is zich hiervan bewust, voert uitvoerige impactstudies uit en lijkt de
voorkeur te geven aan een oplossing waarin China verwijderd zou worden uit de lijst van nietmarkteconomieën en de Europese wetgeving inzake Europese handelsverdedigingsinstrumenten
versterkt zou worden. De Europese Commissie denkt aan het veiligstellen van de
antidumpingheffingen die zijn ingevoerd (‘safeguarding’) en wil tegelijk de efficiëntie van de
instrumenten voor antidumping en antisubsidie in de toekomst te verzekeren.
Vietnam
Conform haar engagement om een meer transparant handelsbeleid te voeren, besloot de Europese
Commissie op 1 februari 2016 om de definitieve tekst van het ontwerp van vrijhandelsakkoord met
Vietnam vrij te geven. De onderhandelaars bereikten hierover een politiek akkoord op 2 december
2016. Nu zal de tekst op juridische consistentie worden nagekeken (het zogenaamde legal
scrubbing-proces). Het akkoord bevat bepalingen omtrent investeringsbescherming conform het
voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw stelsel van investeringsgerechten (ICS).
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Het akkoord kreeg kritiek van de Europese Ombudsvrouw, Emily O’Reilly, die op 29 februari 2016
haar onderzoek over de EU-Vietnam-onderhandelingen afsloot en tot de conclusie kwam dat de
weigering van de Europese Commissie om een impact assessment van het akkoord uit te voeren
met betrekking tot de mensenrechtensituatie in Vietnam een geval van wanbestuur was. Op 15
maart 2015 had ze een aanbeveling in die zin aangenomen. De Europese Commissie argumenteerde
dat dit niet nodig was omdat de impact assessment uit 2009 van het geplande EU/ASEAN
vrijhandelsakkoord deze situatie al in rekening bracht. De Ombudsvrouw verwierp dit antwoord. De
conclusies van de Ombudsvrouw zijn niet bindend.
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3. Verslaggeving vakraden
Hieronder vindt u een overzicht van de vakraadsbijeenkomsten tijdens de maand februari 2016.
3.1.

Raad Economische en financiële zaken

Deze vergadering vond plaats op 12 februari 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
minister Johan Van Overtveldt.
A. Hoofdpunt van de agenda
Werkgroep op hoog niveau inzake eigen middelen – stand van zaken
B. Bespreking
Tijdens de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader 2014-2020 werd afgesproken
om een werkgroep op te richten met als opdracht de mogelijkheden te verkennen om het huidig
systeem van eigen middelen van de Europese Unie eenvoudiger, transparanter, eerlijker en meer
democratisch te maken. Deze werkgroep, die in het voorjaar 2014 werd opgericht, en die bestaat
uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en experten
aangewezen door de Raad, zal het huidig systeem van eigen middelen in drie etappes
herevalueren:
1.

opstellen van een evaluatierapport inzake het huidig systeem - dit gebeurde in december
2014 1;

2.

formuleren van voorstellen tot aanpassing van het systeem in de loop van 2016 en
onderzoek van deze voorstellen door een inter-institutionele conferentie, met
betrokkenheid van nationale parlementen;

3.

mogelijks: voorstellen van de Commissie, met het oog op inwerkingtreding tegen het
volgende meerjarig financieel kader.
De voorzitter van de werkgroep, Mario Monti, gaf een overzicht van de stand van zaken
van de werkzaamheden. De bovengenoemde interinstitutionele conferentie zal in juni 2016
plaatsvinden. Na deze conferentie zal de werkgroep haar finaal rapport publiceren.
Naast de traditionele eigen middelen worden nieuwe eigen middelen onderzocht. Hierbij
wordt gekeken naar diverse sectoren, waaronder bijvoorbeeld de energiesector. Verder zal
volgens Monti ook de uitgavenzijde bekeken moeten worden, met bijzondere aandacht
voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de uitgaven en het creëren van
voldoende mogelijkheden om in te spelen op onverwachte gebeurtenissen. Monti
benadrukte dat de EU-begroting ook meer aandacht zou moeten hebben voor de
toegevoegde waarde van uitgaven op EU niveau. Op die manier zou de focus tijdens de
onderhandelingen van het volgend meerjarig financieel kader verlegd kunnen worden van
de netto-betaler/netto-ontvanger discussie naar een meer inhoudelijk debat.
Het voorzitterschap stelde dat een formele uitbreiding van het mandaat van de werkgroep
niet nodig is en concludeerde dat het logisch is dat naast de ontvangstenzijde eveneens
aandacht besteed wordt aan de uitgavenzijde.

1

Zie:
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/multiannual_framework/HLGOR_1stassessment2014final_e
n.pdf)
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De werkgroep zal in haar finaal rapport diverse opties presenteren met een diverse graad
van ambitie. Het zal aan de Commissie zijn om te beslissen in welke mate ze in haar
voorstellen voor het volgend meerjarig financieel kader met deze voorstellen rekening zal
houden.
C. Link met Europa 2020
N.v.t.
D. Link met het Europees Parlement
N.v.t.
3.2.

Raad Landbouw en Visserij

Landbouw
Deze vergadering vond plaats op 15 februari 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
federaal minister Willy Borsus.
A. Hoofdpunten van de agenda
1. Lunchdebat over de marktsituatie
2. Vraagstukken in verband met de internationale handel in landbouwproducten
3. Langetermijnstrategie voor onderzoek in de landbouw
4. Dierenwelzijn – volgende stappen
B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1. Commissaris Hogan erkende de problemen op de markt, vooral in de zuivel- en
varkenssector. Hij gaf aan te willen luisteren naar de voorstellen van de lidstaten, vooral
nieuwe en gedragen voorstellen. Hogan besloot dat hij zich bewust was van de ernst van de
situatie. Hij zal specifiek de varkenssector van dichtbij blijven opvolgen. Tijdens een
volledige tafelronde bevestigden de lidstaten dat de zuivel- en varkenssector hun
voornaamste punten van zorg waren, al verwees een beperkt aantal ook naar de problemen
in de groenten en fruit. Over de oplossing van de crisis was er minder eensgezindheid. Het
openen van nieuwe markten en het intensiveren van de inspanningen om uitvoer naar
Rusland mogelijk te maken kon op vrij veel steun rekenen. Andere maatregelen kenden
minder bijval. In een korte reactie herhaalde Hogan dat hij een open geest had voor
maatregelen al wees hij ook op de wetgevende en financiële context. Het Nederlands
voorzitterschap nodigde de lidstaten uit om schriftelijke voorstellen in te dienen tegen
25/02 ter voorbereiding van de formele agendering op de Raad van maart, wanneer de
marktmaatregelen zullen geëvalueerd worden.
2. Commissaris Hogan gaf een stand van zaken van de actuele handelskwesties
a) De export steeg in 2015 met 6% ondanks alle moeilijkheden, al zijn er wel problemen in
sommige sectoren. De Commissie heeft daarom maatregelen genomen met o.a. het
versterkte promotiebeleid en een diplomatiek offensief om nieuwe markten aan te
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boren. De Commissie werkt hard om sanitaire en handelsbarrières weg te nemen via
bilaterale contacten. Zo zijn er recent resultaten in het wegvallen van niet-tarifaire
belemmeringen in VS, India, Turkije en Brazilië. De situatie met Rusland blijft moeilijk,
ook wat betreft varkensvlees. In de WTO-geschilprocedure die de EU heeft
aangespannen ten gevolge het verbod op invoer van varkensvlees in Rusland is er nu
een interim-rapport ten gunste van de EU. De EU bestudeert dit.
b) Wat betreft vrijhandelsakkoorden blijft TTIP een prioriteit. Ook de EU-offensieve
belangen moeten worden opgelost. COM wil geen TTIP-light met alleen maar een
akkoord over tariefverlagingen, maar ook een akkoord over geografische indicaties (GI)
en sanitaire kwesties. Voor het akkoord met Japan hoopt Hogan op een snelle
erkenning van GI. Onderhandelingen met de Filippijnen starten in april De Commissie
wil een mandaat voor onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland. Hogan wil
ook kijken of een cumulatieve effectanalyse van de onderhandelingen mogelijk is. Dit
zou er komen binnen de 6 maand.
c) Het WTO-akkoord van Nairobi is een belangrijke beslissing. Veel concurrenten moeten
hun wetgeving inzake exportrestituties aanpassen, de EU niet. Er is ook goede discipline
afgesproken voor andere vormen van exportsteun.
d) De Top van Valletta heeft erkend dat landbouw een grondoorzaak is om migratie te
begrijpen. Investeringen in Afrika moeten dus ook oog hebben voor de ontwikkeling van
landbouw.
In het algemeen vroegen verschillende delegaties om de landbouwsector niet op te
offeren ten voordele van andere sectoren, om de EU-standaarden niet in vraag te
stellen en voorzichtig te zijn bij het openstellen van gevoelige sectoren. Het WTOakkoord werd op een gemengde manier onthaald. Ook over TTIP hadden veel delegaties
bezorgdheden. België vroeg of er specifieke beschermingsclausules zijn opgenomen voor
gevoelige sectoren en wilde de timing van de TTIP-impactstudie kennen. België vroeg
ook om commissaris Malmström uit te nodigen op een volgende Raad. Hogan
bevestigde dat hij een alomvattend TTIP wil. Hij wil de EU-standaarden niet te grabbel
gooien in gelijk welk vrijhandelsakkoord. Het WTO-akkoord zorgt voor een gelijker
speelveld met concurrenten. Noorwegen, Zwitserland en Turkije zullen geen
exportsubsidies meer kunnen geven. Verder vermeldde hij o.m. het resultaat op vlak van
de uitvoer van Belgische varkens naar China en Belgische appelen en peren naar de VS.
Het Mercosur-mandaat dateert uit 2000. Willen ministers dit aanpassen dan kunnen ze
dit best bespreken met hun collega’s voor handel.
3. Commissaris Hogan verwees naar de eerdere bespreking op de Raad van december 2015 en
de conferentie in Brussel die zich van 26 tot 28 januari boog over de langetermijnstrategie
voor het landbouwonderzoek. De strategie wordt afgewerkt tegen april o.b.v. de input. De
strategie is een richtsnoerdocument om coherentie te bevorderen in de strategische
programmering in de laatste 3 jaar van Horizon 2020 (2018-2020). Ze dient ook als input
voor verdere programmering post 2020. Hogan legde de nadruk op het belang van boosten
van innovatie en onderzoek voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw. Hij legde ook
de link met brede evoluties op EU-vlak zoals klimaat, voedselzekerheid, circulaire economie.
De lidstaten, incl. België, gaven steun aan de ontwerpstrategie. Een aantal delegaties vroeg
wel meer aandacht voor bosbouw en om rekening te houden met regionale noden, vooral in
Centraal- en Oost-Europa. België hield een pleidooi voor een holistische aanpak waarbij de
hele voedselketen bekeken wordt. België vroeg verder dat onderzoek de drie pijlers van
duurzame ontwikkeling worden opgenomen, dat onderzoek rekening houdt met de noden
van landbouwers zodat ze beter kunnen de vruchten plukken van de resultaten en dat een
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goed evenwicht wordt nagestreefd tussen openbaarheid van resultaten en intellectuele
eigendom.
4.

De vier initiatiefnemers (Duitsland, Zweden, Denemarken en Nederland) lichtten hun
standpuntnota over de oprichting van een EU-dierenwelzijnsplatform toe. Met de
oprichting van een EU-dierenwelzijnsplatform willen zij de dialoog over dierenwelzijn op
EU niveau versterken, goede praktijken uitwisselen en kennis doorgeven. Daarbij is het de
bedoeling dat er meer aanvaarding is van dierenwelzijn in de samenleving, en dat
werkgelegenheid over de hele keten behouden blijft. Alle lidstaten worden uitgenodigd om
zich aan te sluiten bij dit initiatief. De Commissie is bereid om de oprichting van een
dergelijk platform te onderzoeken. Verschillende lidstaten, waaronder België, steunen
expliciet de oprichting van een dergelijk platform. België geeft te kennen deel te willen
uitmaken van de “high level groep”. Verschillende lidstaten geven te kennen dat het
platform ook/vooral aandacht moet besteden aan een uniforme implementatie van
bestaande Europese regelgeving inzake dierenwelzijn en aan het beleid ten aanzien van
derde landen, zodat een verstoring van de concurrentiepositie van de Europese
landbouwer wordt vermeden.

C. Link met Europa 2020
1.

Geen link

2.

Geen link

3.

De strategie heeft een impact op de doelstellingen uit de Europa 2020-strategie inzake
onderzoek en ontwikkeling.

4.

Geen link

D. Link met het Europees Parlement
1.

Geen link

2.

Geen link

3.

Geen link

4.

De “Animal Welfare Intergroup” van het Europees Parlement organiseert op 15 maart,
samen met de “Eurogroup for Animals” een seminarie op hoog niveau: “Animal Welfare
2016 - 2020 - delivering results”. De bedoeling is om na te gaan welke verdere stappen
gezet kunnen worden om de “joint declaration on animal welfare” uit te voeren. Minister
Weyts zal hieraan deelnemen.

Visserij
Deze vergadering vond plaats op 15 februari 2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
Mr. Olivier Belle, plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordiger van België bij de Europese
Unie.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Werkprogramma van het voorzitterschap
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2.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het
duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
1006/2008 van de Raad

B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Werkprogramma van het voorzitterschap – visserijgedeelte
De voorzitter benadrukt dat dit het twaalfde voorzitterschap is van Nederland, een stichtend
lid van de EU. De Unie kent nu talrijke uitdagingen met het terrorisme, de migratiecrisis enz.
Maar er wachten ook andere grote uitdagingen op langere termijn: de wereldbevolking neemt
nl. toe. Er zal in de toekomst dus meer voedsel nodig zijn. Momenteel blijkt het niet mogelijk
om voldoende voedsel te produceren zonder de oceanen, bodem en het klimaat onder druk te
zetten. Bovendien willen ook consumenten meer informatie krijgen over de juiste herkomst
van hun voeding.
Wat visserij betreft benadrukt de voorzitter dat 80% van het leven voorkomt in de oceanen.
Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) is dan ook een deel van de oplossing en wil de
productie van de oceanen maximaliseren op een duurzame wijze. Voor de wetgevende
dossiers wil Nederland vooral snel een politiek akkoord bereiken voor het meerjarenplan in de
Oostzee dat een precedent is voor het meerjarenplan in de Noordzee. Ook de hervorming van
de technische maatregelen is een prioriteit. Tenslotte wil de voorzitter ook het externe
beheer van de vloten verbeteren met als eerste stap een gedachtewisseling op deze Raad.
De Commissaris Vella is gelukkig met het ambitieuze programma van het voorzitterschap. De
Commissie wil zich inzetten voor een verbetering van de kaderrichtlijn voor technische
maatregelen. Daarnaast hoopt ze om snel een politiek akkoord te bereiken over het
meerjarenplan voor de Oostzee, pas dan kan ook het voorstel voor de Noordzee gelanceerd
worden. De verordening voor de gegevensverzameling zou snel aangenomen moeten worden.
De Commissie zet zich uiteraard ook in voor een beter beheer van de externe vloten.
Tenslotte hoopt de Commissaris op vooruitgang bij de besprekingen over het voorstel voor
diepzeesoorten.

2.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame
beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van
de Raad
De Commissaris Vella voorziet met dit voorstel een grondige herziening van de bepalingen
voor de visvergunningen voor EU-vissersvaartuigen die actief zijn buiten EU-wateren, en voor
vissersvaartuigen van derde landen die actief zijn in EU-wateren.
België kwam niet tussen op dit agendapunt.
Het voorzitterschap hoopt om een algemene oriëntatie te kunnen aannemen tijdens de Raad
van mei of juni.

C. Link met Europa 2020
N.v.t.
D. Link met het Europees Parlement
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N.v.t.
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3.3.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (Onderwijs)

Deze vergadering vond plaats op 24.02.2016 in Brussel. België werd vertegenwoordigd door
Minister Hilde Crevits.
A.

Hoofdpunten van de agenda

1.

Resolutie over het promoten van socio-economische ontwikkeling en inclusiviteit in de EU
via het onderwijs – bijdrage van onderwijs en opleiding aan het Europees Semester

2.

Beleidsdebat “het verbinden van onderwijs, arbeidsmarkt en de samenleving – Naar een
nieuwe Europese agenda voor vaardigheden”

3.

Gedachtewisseling over het promoten van burgerschap en fundamentele waarden via
onderwijs

B.
1.

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
Resolutie over het promoten van socio-economische ontwikkeling en inclusiviteit in de EU
via het onderwijs – bijdrage van onderwijs en opleiding aan het Europees Semester
Naar jaarlijkse gewoonte gaf de Raad onderwijs in antwoord op de Jaarlijkse Groeianalyse
een input aan de Europese Lentetop en het Europees Semester. Daarbij werden de resultaten
van de jaarlijkse “Education and Training Monitor” mee in rekening genomen.
In de Jaarlijkse Groeianalyse roept de Europese Commissie de lidstaten onder meer op te
blijven investeren in onderwijs en vorming. Slimme investeringen in het menselijke kapitaal
van Europa en resultaatgerichte hervormingen van onderwijs- en opleidingsstelsels maken
volgens de Commissie deel uit van de noodzakelijke inspanningen om opnieuw voor banen en
houdbare groei te zorgen. Ook pleit de Commissie voor een nieuw proces van opwaartse
economische en sociale convergentie, wat nodig is om de economische en sociale
ongelijkheid tussen lidstaten en in de samenleving aan te pakken.
In deze resolutie worden bovenstaande doelen onderschreven en wordt de nadruk gelegd op
de rol die onderwijs en vorming hebben in het stimuleren van sociale en economische
vooruitgang tussen en binnen lidstaten. De tekst focust op de mogelijke maatregelen om
effectieve investeringen in onderwijs te verzekeren en op manieren om “skills gaps” en
tekorten aan vaardigheden aan te pakken met het oog op jobherstel en de promotie van
duurzame economische groei in Europa. Tegelijkertijd wordt de nadruk gelegd op die andere
en evenzeer belangrijke dimensie van onderwijs om tegemoet te komen aan de vele socioeconomische uitdagingen die Europa en haar burgers vandaag treffen.

2.

Beleidsdebat “het verbinden van onderwijs, arbeidsmarkt en de samenleving – Naar een
nieuwe Europese agenda voor vaardigheden”
Op basis van dit debat en van het debat van de EPSCO-Raad van 7 maart 2016 zal het
Nederlandse voorzitterschap input leveren voor het voor mei aangekondigde initiatief van de
Europese Commissie “Naar een nieuwe Europese agenda voor vaardigheden”.
Tijdens de Raad ging Commissaris Thyssen dieper in op de steeds groter wordende “skills
gaps en mismatches” in Europa en benadrukte zij de noodzaak tot upgraden van de
basisvaardigheden van alle Europeanen. Levenslang leren is noodzakelijk en daarbij is betere
betrokkenheid van bedrijven van cruciaal belang. Met het oog op effectiviteit is crosssectoraal beleid noodzakelijk.
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Commissaris Navracsics gaf aan dat niet enkel kennisvaardigheden van belang zijn maar
vooral ook transversale vaardigheden zoals creativiteit, probleemoplossend denken,
kritisch denken, ondernemerschap, talen en communicatie. Hij onderstreepte het belang
van digitale vaardigheden en dat een gebrek daaraan kan leiden tot exclusie, zeker bij
bepaalde achtergestelde groepen. Daarom moet al vanaf het lager onderwijs voldoende
belang gegeven worden aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden. De Commissaris
riep ook op om ondernemerschapsonderwijs een prominente plaats te geven in curricula.
De Noorse minister van onderwijs, Dhr Torbjorn Roe Isaksen, was gastspreker voor het
debat.
3.

Gedachtewisseling over het promoten van burgerschap en fundamentele waarden via
onderwijs
De onderwijsministers wisselden van gedachten over het promoten van burgerschap en
fundamentele waarden via onderwijs in opvolging van de “Verklaring van Parijs” die werd
aangenomen in maart 2015 tegen de achtergrond van de terroristische aanslagen in Parijs
en Kopenhagen.
Minister Crevits maakte van de gelegenheid gebruik om de collega-ministers uit te nodigen
voor de conferentie die België samen met de Raad van Europa organiseert op 11 en 12 april
2016 in Brussel over “de rol van onderwijs in de ontwikkeling van
burgerschapsvaardigheden en democratische waarden”.
De Europese Commissie maakte bekend dat zij voor de periode tot 2020 400 miljoen euro
willen vrijmaken voor Erasmus+ projecten rond burgerschap.

C.

Link met Europa 2020

Deze resolutie betreft de insteek van de Europese ministers van onderwijs in het Europees
Semester.
D.

Link met het Europees Parlement

N.v.t.
3.4.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)

De bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen vond plaats op 29 februari in Brussel. Het ging
enkel om het deel Industrie/Interne Markt. Brussels minister Didier Gosuin (industrie) en federaal
minister Kris Peeters (interne markt) vertegenwoordigden België.
A. Hoofdpunten van de agenda
1.

Raadsconclusies Strategie voor de Interne Markt

2.

Staalindustrie: opvolging van de buitengewone Raad Concurrentievermogen van november
2015.

3.

Circulaire economie
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B. Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
1.

Raadsconclusies Strategie voor de Interne Markt
De Raad nam raadsconclusies aan over de Strategie voor de Interne Markt. In verschillende
hoofdstukken worden volgende boodschappen meegegeven:
−

Algemeen:

a) de interne markt is een belangrijke motor van groei en ambitieuze maatregelen zijn nodig
om de interne markt te verbeteren;
b) wetgeving voor de interne markt moet sneller aangenomen worden;
c) wetgeving moet duidelijk en eenvoudig zijn, rekening houden met de impact op het
concurrentievermogen, toekomstbestendig en innovatievriendelijk zijn. De algemene
regeldruk moet verlaagd worden en onnodige administratieve lasten moeten verwijderd
worden;
d) verwelkoming van het voorstel van de Commissie voor de Strategie voor de Interne Markt.
−

KMOs, start-ups, scale-ups en innovatieve bedrijven:

a)
b)
c)
d)

belang van KMOs; zij moeten tot internationalisering worden aangespoord;
toegang tot financiering moet verbeterd worden;
de Raad kijkt uit naar de richtsnoeren van de Commissie inzake de deeleconomie;
de Commissie en lidstaten worden opgeroepen innovatieve regelgevingsbenaderingen te
testen;
e) de Raad is tevreden met het idee van een Single Digital Gateway. De EU-aanspreekpunten
voor bedrijven moeten verbeterd worden. De Commissie wordt gevraagd in september
2016 te rapporteren over de voortgang hiermee;
f) De nalevingskosten moeten drastisch dalen, inclusief voor BTW-verplichtingen.
−

Diensten:

a) verbeteren van de dienstenmarkt zal ook positieve effecten voortbrengen voor de
maakindustrie. Dit moet een prioriteit vormen voor de Commissie. Ongerechtvaardigde of
onevenredige voorschriften inzake rechtsvorm, aandeelhouderschap en verzekeringen
moeten aangepakt worden;
b) de Raad verwelkomt het idee van een dienstenpaspoort die het eenvoudiger moet maken
voor dienstverrichters om in een andere lidstaat aan de slag te gaan;
c) de Raad kijkt uit naar het kader voor evenredigheidsbeoordeling voor
beroepsreglementering en vraagt de Commissie dit kader uit te breiden tot de
verplichtingen onder de Dienstenrichtlijn;
d) het idee voor periodieke landenspecifieke richtsnoeren inzake beroepsreglementering
wordt verwelkomd.
−

Uitvoering, naleving en handhaving:

a) deze aspecten moeten versterkt worden. De Commissie wordt gevraagd om slimme
handhavingsmaatregelen;
b) de SOLVIT-centra moeten worden versterkt. De Commissie wordt gevraagd hierover te
rapporteren;
c) de Raad meent dat op gezette tijden thematische evaluaties nodig zullen zijn van de
opvolging van de aanbevelingen in het kader van het Europees Semester.
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2. Staalindustrie: opvolging van de buitengewone Raad Concurrentievermogen van november
2015.
De EU staalindustrie staat voor enorme uitdagingen. Niet alleen zijn er de kosten die zullen
voortvloeien uit de herziening van het ETS-systeem en het gevaar op carbon leakage, de
sector heeft ook te kampen met mondiale overcapaciteit en grootschalige dumping vanuit
China. Naar aanleiding van enkele fabriekssluitingen in het Verenigd Koninkrijk werd op vraag
van het VK een buitengewone Raad Concurrentievermogen samengeroepen in november 2015.
Het Nederlands voorzitterschap wenst de vinger aan de pols te houden en agendeerde
daarom het punt op deze zitting van de Raad Concurrentievermogen. Het voorzitterschap
peilde in het bijzonder naar de prioriteiten voor de sector in opvolging van de buitengewone
Raad.
Lidstaten legden vooral de nadruk op het handelsbeleid. De termijnen voor antidumpingzaken
moeten korter volgens de meeste lidstaten, waaronder België. Ook moet de modernisering
van de handelsverdedigingsinstrumenten snel afgerond worden. Heel wat lidstaten toonden
zich bezorgd over de gevolgen van een mogelijke toekenning van de markteconomiestatus
aan China. Inzake ETS, waren heel wat lidstaten van oordeel dat de sectoren die het meeste
risico lopen op delokalisatie, voorrang moeten krijgen rond carbon leakage. De meest
efficiënte installaties moeten gratis rechten krijgen. Een paar lidstaten, waaronder België,
riepen op tot een industriële strategie voor de energie-intensieve industrie.
3. Circulaire economie
Op 2 december 2015 publiceerde de Commissie het vernieuwde pakket circulaire economie.
Dit pakket bestaat uit een actieplan “Closing the loop – An EU action plan for the Circular
Economy” en een voorstel voor herziening van zes afvalrichtlijnen (kaderrichtlijn afval,
storten van afval, verpakkingsafval, autowrakken, batterijen, elektronisch afval).
De Vlaamse Regering identificeerde dit dossier als een prioritair dossier uit het Commissiewerkprogramma voor 2016. Het wordt uitgebreid besproken in punt 5.2.1.
Het Nederlands voorzitterschap heeft een discussie gepland zowel op de Raad
Concurrentievermogen als de Raad Leefmilieu. Die laatste zal in juni ook raadsconclusies over
het pakket aannemen. Met de discussie wenste het Nederlandse voorzitterschap te peilen
naar de prioriteiten en uitdagingen volgens de lidstaten.
Tijdens de discussie bleken bewustmaking, eco-design en innovatie de belangrijkste
prioriteiten. Vermijden van administratieve lasten en extra kosten worden gezien als de
grootste uitdaging. Verschillende lidstaten benadrukten het nodige evenwicht tussen
concurrentievermogen en milieudoelstellingen en riepen op om rekening te houden met de
verschillende posities van lidstaten.
België wees op het belang van het pakket voor het concurrentievermogen en op de nood aan
synergie met andere beleidsvelden. Voorts wees België op het belang van eco-design, groene
openbare aanbestedingen, ontwikkelen van nieuwe waardenketens, de bio-economie en
duidelijke, ambitieuze doelstellingen.
C. Link met Europa 2020
Alle punten houden onrechtstreeks verband met de Europa 2020-strategie. De interne markt is een
bron van groei en werkgelegenheid en dient zo de doelstellingen van Europa 2020. De staalindustrie
is een belangrijke economische sector en een belangrijke bron van groei en werkgelegenheid. De
circulaire economie schept heel wat mogelijkheden in termen van groei en jobs in de EU economie.
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D. Link met het Europees Parlement
Er is geen rechtstreeks verband met het Europees Parlement voor het punt inzake de staalindustrie.
Wat betreft de punten circulaire economie en interne markt, is het zo dat het EP medewetgever is
in verschillende concrete initiatieven die onder de twee strategieën vallen.
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4. EU-agenda voor de maand maart
Hieronder kunt u een overzicht vinden van de Europese ministerraden die op de agenda staan
tijdens de maand maart 2016.
Datum
4 maart
7 maart

Raadsbijeenkomst
Raad Leefmilieu
Raad Werkgelegenheid,
Sociaal beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming

Woordvoerder
Waals Gewest
Federaal

Assessor
Federaal

Werk/sociaal:
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Gezondheid:

7 maart
8 maart
10-11 maart
14 maart

Eurogroep
Raad Economische en
financiële zaken
Raad Justitie en
Binnenlandse zaken
Raad Landbouw en Visserij

Federaal
Federaal

Duitstalige
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Federaal

n.v.t.

Landbouw: federaal Landbouw:
Visserij: Vlaams
Vlaams/Waals

14 maart
15 maart
17 maart

Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Tripartite Sociale Top

Gewest
Federaal
Federaal
Federaal

17-18 maart

Europese Raad

Federaal

Gewest (roterend)
n.v.t.
n.v.t.
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
n.v.t.
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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. Hieronder worden recente ontwikkelingen besproken in
twee van deze prioritaire dossiers:
1. Het pakket circulaire economie;
2. De opvolging van de handels- en investeringsstrategie
5.1.

Pakket circulaire economie

Bij de start van de Commissie Juncker, eind 2014, werd de eerdere mededeling rond
kringloopeconomie en de bijhorende voorstellen voor herziening van afvalrichtlijnen
teruggetrokken. Er werd een nieuw, ambitieuzer pakket in het vooruitzicht gesteld, waarin meer
aandacht zou worden besteed aan alle fasen van de kringloopeconomie, waarin de waarde van
producten, materialen en hulpbronnen in de economie zo lang mogelijk kan worden behouden
en de afvalproductie tot een minimum wordt beperkt. De Commissie publiceerde het nieuwe
pakket op 2 december 2015. Het bestaat uit een actieplan en 4 voorstellen voor herziening van 6
afvalrichtlijnen . De Commissie kadert het initiatief in de prioriteiten “groei, banen en
investeringen”, als een gelegenheid om onze economie te transformeren en nieuwe en duurzame
concurrentievoordelen voor Europa te genereren, met verwachte positieve effecten voor het
tegengaan van klimaatverandering en aandacht voor betere regelgeving.
A.

Identificatie van het voorstel

Officiële
volledige
naam

Mededeling van de Commissie – Maak de cirkel rond – een EU-actieplan voor de
circulaire economie
Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende
afvalstoffen
Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende
verpakking en verpakkingsafval
Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG betreffende
het storten van afvalstoffen
Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG
betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, en
2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Referentienummer

COM (2015) 614 final (actieplan)
COM(2015)595 final - 2015/0275 (COD) (afvalstoffen)
COM(2015)596 final – 2015/0276 (COD) (verpakking en verpakkingsafval)
COM(2015)594 final – 2015/0274 (COD) (storten van afvalstoffen)
COM(2015)593 final – 2015/0272 (COD) (autowrakken, batterijen, AEEA)

Soort
initiatief
Actoren +
besluitvormingsprocedure in de
Raad

Niet-wetgevend actieplan en wetgevend (4 voorstellen voor herziening van 6
bestaande afvalrichtlijnen)
Actieplan :
- raadswerkgroep leefmilieu (WPE)
- raadswerkgroep concurrentievermogen
- speciaal comité landbouw (actieplan, onderdeel voedselafval)
- Raad Milieu (debat over het actieplan 4 maart, conclusies over het
actieplan 20 juni)
- Raad Concurrentievermogen (debat over het actieplan 29 februari)
- Raad Landbouw (conclusies over voedselafval 27/28 juni)
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Actoren +
rol van het
Europees
Parlement
EUR-lex wetgevings
procedures

Link Oeil

COM Impact
Assessment

B.

Wetgevend pakket :
- Raadswerkgroep leefmilieu (WPE)
Wetgevend pakket :
- commissie Leefmilieu (ENVI)
- rapporteur voor het wetgevende pakket : Simona Bonafè (S&D/IT)
- commissie voor advies ITRE
- stemming 1ste lezing in de ENVI commissie ten vroegste najaar 2015
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1453469542787&uri=CELEX:52015DC0614 (actieplan)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1453468965381&uri=CELEX:52015PC0595
(afvalstoffen)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1453469030489&uri=CELEX:52015PC0596 (verpakking en
verpakkingsafval)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1453469089659&uri=CELEX:52015PC0594 (storten)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1453469170006&uri=CELEX:52015PC0593
(autowrakken,
batterijen, AEEA)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&refere
nce=2015/0274(COD) (afvalstoffen)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&refere
nce=2015/0276(COD) (verpakking en verpakkingsafval)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&refere
nce=2015/0274(COD) (storten)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&refere
nce=2015/0272(OLP) (autowrakken, batterijen, AEEA)
Impact assessment bij het vorige pakket uit 2014 : SWD(2014)207 en
SWD(2014)20
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/target_review/ImpactAssessment.z
ip
Aanvullende impactanalyse pakket 2015: SWD(2015)259
http://ec.europa.eu/environment/circulareconomy/pdf/analytical_note_swd_259_en.pdf

Identificatie betrokkenen

Trekker
binnen
Vlaanderen
Betrokkenheid
binnen
Vlaanderen
Betrokkenheid
andere
overheden
Aard intraVlaams
overleg
Aard intra-

LNE
EWI, FB, KB, LV, MOW, RWO, WSE
Federale overheid + andere gemeenschappen en gewesten
Via de Vlaamse experten (vertegenwoordiging van EWI, RWO, KB, FB, MOW en
LV) in de CCIM-expertennetwerken voor het actieplan en de wetgevende
voorstellen.
Via het SOIA-dossierteam.
Brede CCIM netwerken actieplan en wetgevende voorstellen
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Belgisch
overleg
C.

Inhoud van het voorstel

Het actieplan stelt een aantal maatregelen voor die moeten bijdragen tot een circulaire economie
tijdens verschillende fasen van de materialenkringloop. Alle maatregelen moeten uitgewerkt worden
in de loop van 2016-2018.
Aan de productiezijde worden maatregelen naar voor geschoven inzake productontwerp
(vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp m.b.t. duurzaamheid, repareerbaarheid en
recycleerbaarheid van producten) en inzake productieproces (zoals het opstellen van richtsnoeren
betreffende circulaire economie in referentiedocumenten over de best beschikbare technieken).
Aan de consumptiezijde verwijst het actieplan o.a. naar betere handhaving van bestaande
garantieregels, de REFIT-analyse van de bestaande ecolabel-verordening, de integratie van eisen
betreffende circulaire economie in nationale maatregelen betreffende groene overheidsopdrachten).
Naast de herziening van de afvalrichtlijnen (zie verder), somt het actieplan nog enkele maatregelen
op inzake afvalbeheer, zoals een betere samenwerking met de lidstaten voor een betere uitvoering
van de EU-afvalwetgeving en de bestrijding van het illegale transport van autowrakken, een
verbetering van de handhaving van de verordening afvaltransport, een initiatief betreffende
“energie uit afval” in het kader van de energie-unie.
Om de markt voor secundaire grondstoffen te bevorderen worden er kwaliteitsnormen voor
secundaire grondstoffen (met name kunststoffen) in het vooruitzicht gesteld, een voorstel voor
herziening van de meststoffenverordening, een wetgevingsvoorstel met minimumeisen inzake
hergebruikt water voor irrigatie en aanvulling van het grondwater, een analyse en beleidsopties om
het raakvlak van de wetgeving inzake chemische stoffen, producten en afval aan te pakken en
maatregelen om het transport van afval binnen de EU te vergemakkelijken, waaronder
elektronische uitwisseling van gegevens.
Het actieplan heeft aandacht voor maatregelen in een aantal prioritaire sectoren. Er wordt een
strategie voor kunststoffen in een circulaire economie in het vooruitzicht gesteld, en specifieke
maatregelen voor de vermindering van zwerfafval op zee. Inzake levensmiddelenafval wordt er een
gemeenschappelijke methode en indicatoren voor het meten van levensmiddelenafval en een
platform voor uitwisseling van beste praktijken opgezet. De EU-wetgeving op het gebied van afval,
levensmiddelen en diervoeders zal worden verduidelijkt om het doneren van voedsel en het gebruik
van voormalige voedingsmiddelen voor diervoeder te vergemakkelijken. De mogelijkheden voor een
doeltreffender gebruik en beter begrip van datumaanduidingen op levensmiddelen zal worden
bekeken. Om kritieke grondstoffen in de kringloop te houden, wordt er o.a. gedacht aan Europese
normen voor het doeltreffend recycleren van materialen uit elektronisch afval, afgedankte
batterijen en andere relevante complexe afgedankte producten, en een uitwisseling van beste
praktijken voor de terugwinning van kritieke grondstoffen uit mijnbouwafval en stortplaatsen.
Inzake de bouw- en sloopsector wordt er een vrijwillig recyclingprotocol uitgewerkt met de
bedrijfstak. Er zullen kernindicatoren worden uitgewerkt voor de beoordeling van de
milieuprestaties tijdens de levenscyclus van een gebouw. Inzake biomassa zal er bij het onderzoek
naar de duurzaamheid van bio-energie in het kader van de energie-unie samenhang met de
circulaire economie gewaarborgd worden.
Het actieplan geeft een overzicht van de instrumenten voor onderzoek en investeringen ter
bevordering van de circulaire economie en kondigt aan dat er een toezichtkader zal worden
opgezet om op basis van bestaande gegevens (o.a. het “resource efficiency scoreboard” en het “raw
materials scoreboard”) de voortgang inzake circulaire economie te meten.
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Het pakket kringloopeconomie bevat vier wetgevende voorstellen die samen zes bestaande
afvalrichtlijnen herzien.
Het voorstel ter herziening van richtlijn 2008/98 over afval stelt een aantal definities op scherp (o.a.
stedelijk afval, bioafval), waarnaar vervolgens in de andere voorstellen wordt verwezen (aligneren
van definities). Het voorstel verduidelijkt de regels rond “bijproducten” en de “einde-afvalfase” (“end
of waste” -EOW). De details van deze regels voor specifieke stoffen of voorwerpen kunnen door de
Commissie in gedelegeerde handelingen worden uitgewerkt. Voor de einde-afvalfase wordt voorzien
dat de criteria limietwaarden voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen zullen omvatten.
Het
voorstel
stelt
minimumvoorwaarden
voor
aangaande
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid (UPV). UPV kan worden uitgebreid naar de ontwerpfase. Het
voorstel legt de lidstaten op om maatregelen te nemen om afval te voorkomen en dit te monitoren,
waaronder ook en specifiek voor wat betreft het voorkomen van voedselafval. Voor voedselafval
wordt een gezamenlijke meetmethodologie in uitvoeringshandelingen vooropgesteld. De indicatieve
doelstelling van 30% vermindering van voedselafval die in het 2014-voorstel was opgenomen is niet
in dit voorstel opgenomen. Het voorstel legt de lidstaten op om maatregelen te nemen om
hergebruik aan te moedigen “as appropriate” en systemen voor gescheiden afvalophaling te
voorzien (ook voor bioafval), “where technically, environmentally and economically practicable”.
Het voorstel stelt doelstellingen voorop voor voorbereiding voor hergebruik en recyclage :
1.

stedelijk afval : 60 % tegen 2025 en 65% tegen 2030 (de bestaande doelstelling tegen 2020
is 50%, de doelstelling in het 2014-voorstel was 70% tegen 2030)
2. bouw- en sloopafval : verlenging van de bestaande 70% doelstelling tegen 2020
3. Zeven lidstaten die een achterstand hebben ten opzichte van de bestaande doelstellingen
(EE, EL, HR, LV, MT, RO en SK) kunnen 5 jaar uitstel krijgen en als doelstelling 50% in 2025
en 60% tegen 2030), op voorwaarde dat zij een implementatieplan voorleggen
Het voorstel ter herziening van richtlijn 1999/31 over het storten van afvalstoffen omvat een
doelstelling om tegen 2030 het aandeel stedelijk afval dat gestort wordt te beperken tot 10%.
Dezelfde zeven lidstaten die een achterstand hebben ten opzichte van de bestaande doelstelling (EE,
EL, HR, LV, MT, RO en SK) kunnen 5 jaar uitstel krijgen en als doelstelling beperken tot maximum
20% in 2030 en 10% in 2035 op voorwaarde dat zij een implementatieplan voorleggen om de
doelstelling tegen de uitgestelde deadline te halen. Tegen 31 december 2024 zal deze doelstelling
herbekeken worden met als doel deze verder te beperken en beperkingen uit te breiden naar ander
dan stedelijk afval. De doelstelling uit het 2014-voorstel van het stortverbod voor recycleerbaar afval
tegen 2025 is weggevallen.
Het voorstel ter herziening van richtlijn 94/62 betreffende verpakking en verpakkingsafval stelt
doelstellingen voor voor de recyclage van verpakkingsafval : minimum 65% tegen 2025, minimum
75% tegen 2030 (in het 2014-voorstel was dit respectievelijk 70% en 80%) . Er worden aparte
doelstellingen voorgesteld voor 2025 voor plastiek verpakkingen en voor 2025 en 2030 voor
verpakkingen in hout, metaal, aluminium, glas, papier en karton.
Het voorstel ter herziening van richtlijn 2000/53 betreffende autowrakken, richtlijn 2006/66
betreffende batterijen en accu’s en afgedankte batterijen en accu’s en richtlijn 2012/19 betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur omvat voornamelijk een vereenvoudiging en
stroomlijning van de rapportagevereisten voor deze richtlijnen, zoals die ook voorzien is in de
andere voorstellen.
D.

Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld

Naast lokale besturen en intercommunales zijn ook bedrijven en bedrijfsfederaties betrokken,
milieuorganisaties, consumentenorganisaties en vakbonden.
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Het pakket circulaire economie werd besproken op een CCIM (Coördinatiecomité Internationaal
Milieubeleid) stakeholderoverleg op 19 januari 2016 en op een gezamenlijke informatiesessie van
Minaraad en Vleva op 28 januari 2016. Op 22 februari vond er een Vlaams stakeholderoverleg bij
OVAM plaats over het wetgevend pakket. Op 26 april vindt er nog een Vlaams stakeholderoverleg
over het actieplan plaats in Mechelen.
E.

Subsidiariteitsinschatting

De voorstellen ter herziening van 5 van de bestaande afvalrichtlijnen zijn gebaseerd op artikel
192(1) VWEU (leefmilieu). Het voorstel ter herziening van de richtlijn verpakkingen en
verpakkingsafval is gebaseerd op 114 VWEU (interne markt). De voorstellen voor herziening
volgen ook uit de herzieningsclausules in de bestaande afvalrichtlijnen. De overige
aangekondigde regelgevende instrumenten: minimumeisen voor hergebruik van afvalwater o.a.
voor irrigatie; uitbreiden van bestaande Europese regels inzake productnormering (ecodesign);
ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor secundaire grondstoffen; afstemmen van regelgeving
inzake chemische stoffen, producten en afval; en verduidelijking van de EU-wetgeving op het
gebied van afval, levensmiddelen en diervoeders; situeren zich allemaal op het domein van de
productnormering, waar Europese actie aangewezen is om een goede werking van de interne
markt te verzekeren.
F.

Eerste politieke standpuntinname

Vlaanderen is koploper in Europa in recyclage van afval. Vlaanderen beschikt met het
materialendecreet over vooruitstrevende wetgeving, waarin een transitie wordt nagestreefd om
te gaan van een puur afvalbeleid, gefocust op de milieuveilige verwerking van afval, naar een
materialenbeleid, waarin materiaalkringlopen gesloten worden. Het materialendecreet zette hier
in 2010 het juridisch kader voor uit. Het “Vlaams Materialenprogramma” vult dat aan met een
nieuw samenwerkingsmodel, waarbij overheden, industrie, maatschappelijk middenveld en
kennisinstellingen samenwerken om de transitie ingang te doen vinden met concrete projecten
op korte termijn en de uitrol van innovatieve business-modellen op langere termijn. In de “Visie
2050” uit de Vlaamse Regering de wens om deze transitie naar een circulaire economie door te
zetten. Naast winsten voor het milieu, liggen er in de transitie naar een circulaire economie ook
kansen voor economische groei en jobcreatie in Vlaanderen.
Om deze kansen ook voor een koploper als Vlaanderen ten volle te benutten, is er op Europees
niveau aandacht voor innovatie nodig. Vlaanderen verwelkomt dat er Europese
financieringsmiddelen uit Horizon 2020 en het Cohesiebeleid hier specifiek voor zijn
aangewezen. Horizon 2020 besteedt middelen aan de actiegebieden uit het Europees
Innovatiepartnerschap inzake grondstoffen, dat tot doel heeft om Europa tegen 2020 een
wereldleider te maken in kennis en vaardigheden over de hele grondstoffenwaardeketen, van
exploratie, winning, verwerking tot recyclage en substitutie. Door een sterke
vertegenwoordiging van Vlaanderen binnen de high-level stuurgroep, de sherpa groep en de
operationele werkgroepen van zowel de administratie, de onderzoeksinstellingen als de
industrie, wordt de Vlaamse koploperspositie in de gehele grondstoffenwaardeketen verder
uitgebouwd. Cohesiemiddelen moeten voluit inzetten op innovatie, en mogen niet besteed
worden aan end of pipe afvalverwerking zoals storten of verbranden. In het actieplan ontbreken
er maatregelen om innovatie nog verder te stimuleren, vb. op het vlak van nieuwe
consumptiepatronen
en nieuwe
business-modellen (zoals
deeleconomie,
productdienstcombinaties). Er moeten voldoende ambitieuze lange termijndoelen gesteld worden, zodat
er ook in Vlaanderen voldoende stimulus aanwezig blijft om te innoveren en we onze
koploperspositie kunnen behouden en verder uitbouwen. Dit kan vb. ook gestimuleerd worden
via een Europees kader voor groene en innovatieve overheidsopdrachten.
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Om de markt voor secundaire grondstoffen ten volle te laten ontwikkelen, is het nodig dat er
een gelijk speelveld gecreëerd wordt voor alle economische actoren binnen Europa. Volgende
aandachtspunten komen daarbij naar voor :
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Ervaringen van het Vlaamse beleid leren dat een verbod op storten en verbranden van
recycleerbaar afval en verplichte gescheiden inzameling, de juiste signalen geven aan de
markt. De doelstellingen die vervat liggen in de wetgevende voorstellen, lijken hier
onvoldoende aan tegemoet te komen. (Vb. stortverbod enkel voor stedelijk afval dat
gescheiden werd ingezameld). In de voorstellen van 2014 gold dit – weliswaar indicatief –
voor alle recycleerbaar afval. Nochtans zijn voldoende ambitieuze middellange en lange
termijndoelstellingen nodig om investeringszekerheid te bieden aan de economische
actoren en de juiste lange termijninvesteringen aan te moedigen.
Vlaanderen verwelkomt dat het wetgevend pakket een grotere harmonisatie van definities
en berekeningsmethode voorstelt, dit zal leiden tot een gelijker speelveld. Het is belangrijk
dat er eerst een akkoord is over deze elementen, vooraleer over de hoogte van de
recyclagedoelstellingen kan worden onderhandeld.
Vlaanderen vindt het belangrijk dat kwaliteitscriteria voor recyclaten en einde afvalcriteria
geharmoniseerd worden op Europees vlak, omdat dit belangrijke hefbomen zijn voor een
beter functionerende markt voor recyclaten.
Voor Vlaanderen is biomassa en bio-economie een belangrijk thema. Vlaanderen wil
zorgzaam omgaan met biomassa en biomassareststromen. Dit betekent dat
hulpbronnenefficiëntie en cascadering als leidende principes moeten genomen worden,
rekening houdende met economische, ecologische en sociale criteria en doelstellingen, en
best beschikbare technieken. We willen erover waken dat de Europese regelgeving en het
Europese beleid (vb. rond waste to energy in het kader van de Energie-Unie) geen stimuli
bevatten die in een andere richting gaan, dan de richting bepaald in het Visie- en
strategiedocument voor een duurzame en competitieve bio-economie in 2030 (VR 2013 1907
MED 0430) en het Actieplan Biomassa(rest)stromen 2015-2020 (VR 2015 1007 DOC.0726).
Vlaanderen benadrukt het belang van een betere implementatie en een sterkere
handhaving van de Europese afvalregelgeving.
Preventie van afval via slim productbeleid is de meest efficiënte manier om materialen in
de kringloop te houden. Vlaanderen gelooft dat er meer Europese maatregelen mogelijk
zijn op het vlak van productdesign om dit te bevorderen, vb. de uitbreiding van het
toepassingsgebied van de richtlijn ecodesign naar niet-energiegerelateerde producten en
duidelijke Europese richtlijnen voor openbare aanbestedingen.

Het actieplan besteedt terecht veel aandacht aan het meten en monitoren van voedselafval.
Momenteel is er onvoldoende becijferde kennisbasis, zowel op het regionale, nationale als
Europese niveau. Er moeten werkbare afspraken komen over harmonisering van de definitie van
voedselafval, over de meetmethode en monitoring. Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar
wat er in de lidstaten al is gebeurd en wat werkt en wat niet. Om op Europees niveau een grote
stap vooruit te kunnen zetten, willen we dat er maximaal ingezet wordt op de ontwikkelde
kader en kennis van het EU-FUSIONS project. Ook de ervaringen vanuit het Food Waste Plug In
project van Eurostat dienen gevaloriseerd te worden. Momenteel onderzoeken we in Vlaanderen
de haalbaarheid van het FUSIONS model voor monitoring op Vlaams niveau. De gehele Vlaamse
overheid en alle sectoren, vanaf de landbouw tot en met de consument, hebben zich hiervoor
geëngageerd. Geleerde lessen zullen teruggekoppeld worden naar het Europese niveau.
Vlaanderen wil zijn steentje bijdragen aan het Europese overleg dat hierover opgezet zal
worden.
Tenslotte verwelkomt Vlaanderen de brede opzet van het actieplan circulaire economie. Het is
van belang dat consumenten, bedrijven, de wetenschappelijke wereld, het beleid op alle niveaus
zich betrokken voelen bij de transitie naar een circulaire economie. Circulaire economie moet
daarom meer geïntegreerd worden in het relevante Europese beleid en in het beleid van de
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lidstaten. Vlaanderen betreurt dat er geen sprake meer is van het opnemen van een resource
efficiency indicator in het kader van het Europese semester zoals in het teruggetrokken plan van
2014 naar voor werd geschoven en kijkt uit naar de voorstellen van COM om dit op te nemen in
de nieuwe aanpak voor economische groei, sociale en ecologische duurzaamheid post 2020.
Vlaanderen vindt het belangrijk dat er werk wordt gemaakt van Europese indicatoren die inzicht
geven in de materiaalstromen binnen en het weglekken van materialen buiten Europa.
Vlaanderen werkt binnen het Europees Innovatie Partnerschap inzake grondstoffen mee aan het
opstellen van de indicatoren voor het Raw Materials Scoreboard. Deze indicatoren zullen de
voortgang monitoren van de duurzame bevoorrading van grondstoffen, de uitdagingen scherp
stellen en het concurrentievermogen van de grondstoffensectoren in kaart brengen.
5.2.

Opvolging handels- en investeringsstrategie

Recent nam de Vlaamse Regering een aantal standpunten in met betrekking tot belangrijke
handelsdossiers.
C.

Vrijhandelsonderhandelingen met Mexico

Met betrekking tot de vrijhandelsonderhandelingen nam de Vlaamse Regering het standpunt
hieronder in.
De Vlaamse Regering:
1.

steunt een ambitieus onderhandelingsmandaat
vrijhandelsakkoord met Mexico

voor

de

modernisering

van

het

2. schuift bij deze onderhandelingen de volgende offensieve belangen naar voor:
a) het verwijderen van tarifaire en niet tarifaire belemmeringen, vooral in de sectoren zoals:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

landbouw,
de logistiek,
de energie,
de milieugoederen,
biotechnologie,
de openbare aanbestedingen,
de medische apparatuur,
de diensten, met specifieke aandacht voor de maritieme en constructiediensten,
de lucht- en ruimtevaart en
de automobielindustrie.

b) het bevorderen van de regelgevende samenwerking, in het bijzonder voor wat betreft:
−
−
−
−

labelling,
geografische aanduidingen,
piraterij en
sanitaire en fytosanitaire regels.

c) het sluiten van een modern en gebalanceerd investeringsluik, dat toelaat om de ISDSbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in het BLEU-BIT met Mexico (1998), te
moderniseren en minstens op het niveau te brengen van het CETA-akkoord, zoals deze
werd gepresenteerd eind 2014;
d) het horizontaal faciliteren van de handel voor KMO’s;
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e) het opnemen van een duidelijke en vereenvoudigde regelgeving inzake oorsprongsregels,
die regels compatibel moeten zijn met de bestaande regimes in het Noord-Amerikaanse
Vrijhandelsverdrag (NAFTA), de vrijhandelsakkoorden van de EU en het Trans-pacifisch
partnerschap
3. schuift bij deze onderhandelingen volgende defensieve belangen naar voor:
a) het behouden van de culturele uitzondering, zoals ook geformuleerd in het mandaat voor
de TTIP onderhandelingen;
b) het waarborgen van de gedifferentieerde behandeling van audiovisuele diensten waarbij
Vlaanderen de dubbele natuur erkent van de audiovisuele diensten en hieraan op gepaste
wijze bescherming dient te worden geboden door bijvoorbeeld de uitsluiting uit de
onderhandelingen, het gebruik van negatieve lijsten waarbij de audiovisuele sector naar
een annex II verwezen wordt, of een andere keuze of methode;
c) het waarborgen van de gedifferentieerde behandeling van openbare diensten en diensten
van algemeen belang, conform de manier waarop deze ook zijn opgenomen in het TTIPmandaat;
d) Modus 4-bepalingen moeten in lijn zijn met de nationale regelgeving en Europese
bepalingen
4. eist bij deze onderhandelingen een specifiek luik duurzame ontwikkeling waarbij milieu-,
sociale en arbeidsstandaarden worden in opgenomen.
D.

Filipijnen

De Filipijnen maken deel uit van de ASEAN-landen. In 2007 kreeg de Europese Commissie een
mandaat van de Raad om een regionaal handelsakkoord met ASEAN 2 te onderhandelen. Na
anderhalf jaar bleek het niet haalbaar om met de voltallige groep te onderhandelen omwille van
een gebrek aan economische integratie en verschillende ontwikkelingsniveaus tussen de ASEANlanden.
Eind 2009 werd er geopteerd om individuele handelsakkoorden af te sluiten die als bouwstenen
voor een groter regionaal handelsakkoord zouden dienen. Tot op vandaag is er een
vrijhandelsakkoord met Singapore en een politiek akkoord met Vietnam, maar een EU-ASEAN
vrijhandelsakkoord blijft het ultieme doel. ASEAN is dan ook de Europa ’s derde handelspartner.
In 2011 werd het mandaat EU-ASEAN gewijzigd zodat ook investeringsbepalingen in het FTA met
Singapore konden worden geïncorporeerd.
Op 16 november 2015 gaf de Raad de Europese Commissie een mandaat om bilaterale
onderhandelingen op te starten met de Filipijnen. Hierover nam Vlaanderen het standpunt
hieronder in.
De Vlaamse Regering:
1.

steunt een diepgaand handel- en investeringsakkoord met de Filipijnen;

2. schuift bij deze onderhandelingen volgende offensieve belangen naar voren:
2

Filipijnen, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Brunei, Myanmar, Cambodia, Laos en Vietnam.
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a) het faciliteren van markttoegang voor goederen, diensten en investeringen:
−
−
−

het verwijderen van tarifaire belemmeringen, met aandacht voor aandacht voor
diepvriesproducten, vleesproducten, farmaceutische producten en chemische
producten en machines;
het verwijderen van niet tarifaire belemmeringen, met aandacht voor vleesindustrie,
detailhandel en openbare aanbestedingen;
Aandacht voor de volgende sectoren:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)

logistiek en transport,
baggerdiensten,
maritieme diensten,
hernieuwbare energie,
professionele diensten,
farmaceutica,
ingenieursdiensten,
aquacultuur en visserij,
consultancy,
toeleveranciers,
constructie en infrastructuur,
chemiesector,
machinebouw, en
afvalbeheer, klimaatmitigatie en/of –adaptatie en bodemonderzoek en –
sanering.

b) het sluiten van een modern en gebalanceerd investeringsluik
c) horizontaal de handel voor KMO’s faciliteert
3. schuift bij deze onderhandelingen de volgende defensieve belangen naar voor:
a. het behouden van de culturele uitzondering;
b. de gedifferentieerde behandeling van audiovisuele diensten waarbij Vlaanderen de dubbele
natuur erkent van de audiovisuele diensten en op gepaste wijze hieraan bescherming biedt
door bijvoorbeeld de uitsluiting uit de onderhandelingen, het gebruik van negatieve lijsten
waarbij de audiovisuele sector naar een annex II geplaatst wordt, of een andere keuze of
methode;
c. de gedifferentieerde behandeling van openbare dienstenen diensten van algemeen belang;
d. Het voorkomen dat de Filipijnen een doorgeefluik wordt voor textiel;
e. Modus 4-bepalingen moeten in lijn zijn met de nationale regelgeving en Europese
bepalingen;
4. eist bij deze onderhandelingen een specifiek luik duurzame ontwikkeling in het mandaat
waarbij milieu-, sociale en arbeidsstandaarden worden in opgenomen (inclusief universele
mensenrechten, internationale arbeidsstandaarden en internationale milieugedragsregels)
5. steunt bij deze onderhandelingen een bepaling en/of luik inzake anti-corruptie;
6. steunt bij deze onderhandelingen een bepalingen en/of luik inzake dierenwelzijn.
E.

Modeltekst BLEU bilaterale investeringsakkoorden (BLEU-BITs)

Sinds het verdrag van Lissabon is de EU bevoegd voor het externe investeringsbeleid. De bestaande
modeltekst voor de bilaterale investeringsakkoorden (BITs) van de Belgisch-Luxemburgse
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Economische Unie (BLEU) die het uitgangspunt vormt voor onderhandelingen is een verouderde
tekst en moet in overeenstemming worden gebracht met Europese regelgeving. Tijdens de vorige
regeerperiode werd geen voorstel tot nieuwe BLEU-BIT-modeltekst geformuleerd door FOD
Buitenlandse Zaken. De federale overheid wachtte op input van de deelstaten.
Het Vlaams regeerakkoord stelt duidelijk: “het sluiten van internationale handelsakkoorden is een
belangrijk middel om wereldwijd economische groei te stimuleren maar ook een instrument voor
ontwikkeling en duurzame wereldhandel. In deze internationale handelsakkoorden ijveren we
daarom respect voor arbeids- en milieunormen […]”.
Sinds de vorige regeerperiode heeft de Europese Unie nieuwe investeringsbeschermingsregels
onderhandeld in het kader van het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA). Er dient vermeden te
worden dat de nieuwe tekst wordt misbruikt om bijvoorbeeld de modernere regels in CETA
onderuit te halen.
In het licht van het bovengaande, heeft de Vlaamse Regering het standpunt hieronder aangenomen.
De Vlaamse Regering:
1. wenst dat het hoofdstuk duurzame ontwikkeling behouden wordt; waarbij het van belang is
dat een gebalanceerd luik duurzame ontwikkeling wordt uitgewerkt dat zeker niet de
zwakste regels opstelt ter zake, maar ook niet de meest stringente;
2. wenst dat een ISDS-mechanisme opnemen dat naar vorm en inhoud minstens gelijk is aan de
bepalingen in CETA. Iedere verbetering, zoals voorgesteld door de Europese Commissie in het
kader van de TTIP-onderhandelingen, kan worden gesteund;
3. wenst dat de nieuwe modeltekst, voor wat het arbitrageluik betreft, dermate dient aangepast
te worden zodat het niet toelaat om misbruikt te worden om de nieuwe Europese
arbitragemechanismen te omzeilen.
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6. Nieuwe voorstellen van richtlijn tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 29 februari 2016 werden 2 voorstellen van richtlijn aangenomen. Zie bijlage 1.

7. Aangenomen richtlijnen tijdens de afgelopen maand
Tussen 1 en 29 februari 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.
8.1.

Vlaams scorebord interne markt

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

Vlaams scorebord van juni 2016 3

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 4

Het Vlaams scorebord van december 2016 omvat 8 “interne markt” richtlijnen, waarvan de
omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
C.

Vlaams scorebord van juni 2017 5

Het Vlaams scorebord van juni 2017 omvat 8 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in
de Vlaamse rechtsorde vereist is.

3

4

5

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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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.
9. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid was in februari 2016 gevat door 10 inbreukdossiers. Zie bijlage 4.
6 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
4 inbreukdossiers wegens niet-correcte omzetting van richtlijnen
Overzichtstabel - stand van de procedure:
Stand van de 28.02
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

27.03
2015

27.04
2015

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

5

5

5

5

4

5

5

4

5

4

5

4

3

3

3

3

2

2

2

3

2

4

4

4

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

9

9

8

9

9

9

10

11

11

10

Geert BOURGEOIS
Minister-president van de Vlaamse Regering,
Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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Bijlage 1: Twee voorstellen van richtlijn en één aangenomen richtlijn
VOORSTEL VAN RICHTLIJN
Dossier
Voorstel: COM (2016) 0082
Naam:
erkenning
van
beroepskwalificaties
in
de
binnenvaart
Voorstel: COM (2016) 0056
Naam: markten voor financiële
instrumenten
AANGENOMEN RICHTLIJNEN
Dossier
RL: (EU) 2016/97
Naam: verzekeringsdistributie

[4]

Inhoud
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de erkenning van beroepskwalificaties
in de binnenvaart en de intrekking van Richtlijn 90/50/EG en Richtlijn 91/672/EG
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU
betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft

Inhoud
Termijn [4]
Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende 23-02-2018
verzekeringsdistributie (herschikking)

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
Naam:
minimumeisen
prebasispootgoed aardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

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

RL: 2014/20/EU
Naam: EU-klassen basis- en
gecertificeerd
pootgoed
aardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/20/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van EU- 31-12-2015
klassen voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor
geldende eisen en aanduidingen
De richtlijn 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 25 november 2015 genotificeerd
aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2015) 58669.
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RL: 2013/63/EU
Naam: pootaardappelen
partijen pootaardappelen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

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
Naam:
automatische
uitwisseling
inlichtingen
belastingen
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Turtelboom

RL: 2014/54/EU
Naam:
vrij
verkeer
werknemers
Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters

Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31-12-2015
betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
Het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van
belastingen moet worden aangepast. Naast een wijziging in de definitie van automatische
uitwisseling, zal ook in artikel 27 een tekstuele wijziging dienen te gebeuren. Daarnaast zal een
bepaling moeten worden voorzien zoals in artikel 21, lid2, alinea 3 dat elke individuele te
rapporteren persoon in kennis wordt gesteld van een schending van de beveiliging van zijn
gegevens wanneer die schending afbreuk kan doen aan de bescherming van zijn persoonsgegevens
of persoonlijke levenssfeer.’ Het 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.

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 1980 als volledige omzetting
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE
(2016)50653.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2012/18/EU
Naam: beheersing
gevaren
zware
ongevallen
met
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Derde aanpassing (technische bijlage) van bestaande wetgeving die gericht is op de uniforme 31-05-2015
toepassing van geharmoniseerde veiligheidsregels in de hele EU m.b.t. het vervoer over land van
gevaarlijke goederen om een hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het
milieu te garanderen in geval van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken,
zoals de chemische ramp die zich in het Italiaanse Seveso in juli 1976 voordeed. De richtlijn brengt
wijzigingen aan bestaande wetgeving aan. Vlaanderen is bevoegd om het gedeelte vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg om te zetten.
Voor de omzetting is een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de drie gewesten
nodig. 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. Na ondertekening van het aangepast
samenwerkingsakkoord kan het instemmingsdecreet uiterlijk in maart 2016 ingediend worden in
het Vlaams Parlement, waar het vermoedelijk in april 2016 zal worden aangenomen. De publicatie
in het Belgisch Staatsblad en de notificatie aan de Europese Commissie volgen 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.

RL: 2014/103/EU
Naam:
aanpassing
vervoer
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
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.
Voor wat betreft de aspecten m.b.t het wegvervoer is een aparte omzetting van de richtlijn niet
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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 opgevraagd.

RL: 2014/61/EU
Naam: aanleg elektronische
communicatienetwerken
met
hoge snelheid
Beleidsdomeinen: DKB, MOW,
LNE, CJSM
Minister(s): Homans, Wetys,
Turtelboom, Gatz

Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen 01-01-2016
ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
snelheid.
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw
van snelle elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te
drukken door de toegang tot de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een
instantie die geschillen kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot
infrastructuur, maar ook bij geschillen over transparantie van de informatie, de coördinatie van de
civiele werken en de toegang tot de fysieke binnenhuisinfrastructuur. Een samenwerkingsakkoord
hierover is in voorbereiding.
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
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IMI
Beleidsdomein(en): EWI, OV,
WVG, MOW, CJSM
Minister(s): Muyters, Crevits,
Vandeurzen, Weyts

markt („de IMI-verordening”).
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
onderzoek plaats naar de implicaties van de omzetting van de richtlijn.
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door het voorontwerp van decreet tot gedeeltelijke
omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Dit decreet is in voorbereiding.
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 zorg- en bijstandsverleners in de thuiszorg te worden gewijzigd. De wijzigingen aan
het besluit worden voorbereid.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie wordt
de regelgeving bekeken.

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

Richtlijn 2014/99/EU van de Commissie van 21 oktober 2014 tot wijziging, met het oog op 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 22 januari 2016 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering,
met het oog op het advies van de Raad van State. De definitieve goedkeuring van het besluit is
voorzien voor eind maart 2016, publicatie en notificatie aan de Europese Commissie zijn voorzien
in mei 2016.

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

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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Minister(s): Schauvliege

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.

Vlaams scorebord van december 2016
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/67/EU
Naam:
terbeschikkingstelling
werknemers
Beleidsdomein(en): WSE
Minister(s): Muyters

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de 18-06-2016
handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het
oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012
betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMIverordening”)

RL: (EU) 2015/1168
Naam: onderzoek van bepaalde
rassen van landbouw- en
groentegewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/1168 van de Commissie van 15 juli 2015 tot wijziging van de richtlijnen 30-06-2016
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 tenminste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door het 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. Er werd advies ontvangen van de Inspectie
Financiën en de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het
Landbouwbeleid over het ministerieel besluit. In februari 2016 zal het advies van de Raad van State
worden aangevraagd.

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

zaaigranen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de
handel in en de keuring van zaaigranen. De omzetting wordt momenteel voorbereid. In februari
2016 zal het dossier worden geagendeerd op de Permanente Werkgroep van de Interministeriële
Conferentie voor het Landbouwbeleid en zal het advies van de Inspectie Financiën worden
aangevraagd.

RL: 2014/80/EU
Naam: bescherming grondwater
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn 2014/80/EU van de Commissie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 11-07-2016
2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het
grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Voor de omzetting van deze richtlijn is een wijziging van bijlage 2.4.1. van titel II van VLAREM
nodig. De omzetting wordt voorbereid.

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

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 31-07-2016
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van
een aantal richtlijnen
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. Verwacht wordt dat de omzetting voltooid zal zijn in juni
2016.

RL: 2014/94/EU
Naam: uitrol van infrastructuur
voor alternatieve brandstoffen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Turtelboom

Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de 18-11-2016
uitrol van infrastructuur 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
bijbehorende infrastructuur, keurde de Vlaamse Regering op 18 september 2015 de conceptnota
'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
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conceptnota ‘Clean power for transport’ dat ook de omzetting van de richtlijn vastlegt. Het
actieplan is in de eerste plaats gericht op een doorbraak voor elektrische voertuigen en biedt
daarnaast kansen aan voer- en vaartuigen op aardgas en aan walstroom.
Op 8 januari 2016 keurde de Vlaamse Regering 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 definitief goed.
RL: (EU) 2015/720
Naam: verbruik van
plastic draagtassen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

lichte

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): WSE, OV,
WVG
Minister(s): Muyters, Vandeurzen

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 27-11-2016
Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen

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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Vlaams scorebord van juni 2017
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/2087
Naam:
havenontvangstvoorzieningen
voor
scheepsafval
en
ladingresiduen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

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
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. Verwacht wordt dat de omzetting voltooid zal zijn in juni
2016.

RL: 2014/96/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

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. In februari 2016 zal het dossier worden
geagendeerd op de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het
Landbouwbeleid en zal het advies van de Inspectie Financiën worden aangevraagd.

RL: 2014/97/EU
Naam:
registratie

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

van
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leveranciers en van rassen en
de gemeenschappelijke lijst van
rassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

gemeenschappelijke lijst van rassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de registratie van
leveranciers en van rassen. In februari 2016 zal het dossier worden geagendeerd op de Permanente
Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en zal het advies van de
Inspectie Financiën worden aangevraagd.

RL: 2014/98/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

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. In februari 2016 zal het dossier worden geagendeerd op de Permanente Werkgroep van
de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid en zal het advies van de Inspectie
Financiën worden aangevraagd.

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

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 omzetting van de richtlijn wordt momenteel voorbereid door de administratie.
belastinggebied
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Turtelboom
RL: (EU) 2016/11
Naam: in de handel brengen
van zaaizaad van oliehoudende
planten en vezelgewassen

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij 31-12-2016
Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
oliehoudende planten en vezelgewassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij
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Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

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. In februari 2016
zal het dossier worden geagendeerd op de Permanente Werkgroep van de Interministeriële
Conferentie voor het Landbouwbeleid en zal het advies van de Inspectie Financiën worden
aangevraagd.

RL: (EU) 2015/719
Naam: in het nationale en
internationale
verkeer
maximaal
toegestane
afmetingen en gewichten
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

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

Bijlage 3: Overige Vlaamse omzettingsdossiers
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en): WSE, OV,
WVG, DKB
Minister(s): Muyters, Crevits,
Vandeurzen, Homans

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
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
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
Zes inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
LOPENDE DOSSIERS
Laatste stand van zaken
Nr: 2015/0249
Naam:
aanpassing
vervoer
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 104/103/EU

Fase 2: IGS (22/07/2015)
23/09/2015: antwoord op IGS werd 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.
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.

49

Nr: 2016/0013
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 2014/100/EU

Fase 2: IGS (26/01/2016)
en 27/03/2016: deadline voor antwoord op IGS
Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en
informatiesysteem voor de zeescheepvaart.
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
opgevraagd.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
LOPENDE DOSSIERS
Dossier
Nr.: 2014/0304
Naam: energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Turtelboom
Richtlijn: 2012/27/EU

Laatste stand van zaken
Fase 3: MROA (22/10/2015)
23/03/2016: nieuwe deadline voor antwoord op MROA
07/01/2016: aanmelding van Vlaamse regelgeving ter aanvullende omzetting
25/11/2015: er werd uitstel gevraagd van de deadline voor antwoord op MROA met drie maand
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
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december 2013. Dit werd bij de Europese Commissie aangemeld op 13 januari 2014 (MNE (2014) 50213).
Artikel 7 verplicht lidstaten tot een efficiëntieverbetering van 1,5% per jaar tussen 2014 en 2020, en vertaalt dit in
een cumulatief doel voor energiebesparingen. Er werd een mededeling aan de Vlaamse Regering voorbereid in
verband met aanmelding alternatieve benadering. De Vlaamse Regering nam op 22 november 2013 akte van de
mededeling. Aanmelding bij de Europese Commissie is gebeurd op 10 december 2013 (MNE (2013) 59604);
Voor de omzetting van artikel 8 in verband met energieaudits en energiebeheerssystemen, werd een tekst
opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein 2013). Het besluit werd op 24 september 2014
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en op 25 september 2014 aangemeld bij de Europese Commissie (MNE
(2014) 55590).
Artikel 14 legt verplichtingen op voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling, warmtenetten en benutting
van restwarmte. Voor de omzetting van dit artikel werd een tekst in de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM-trein
2013). Het besluit werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 september 2014
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
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besluit van de Vlaamse regering) voldaan aan de notificatieplicht bepaald in artikel 28 van de Richtlijn.
Over de omzetting van artikel 6 (overheidsopdrachten) verschillen de interpretaties op verschillende Belgische
bevoegdheidsniveaus. De Vlaamse regering is van oordeel dat in de huidige stand van rechtspraak en rechtsleer
de op gebied van algemene regels inzake overheidsopdrachten de omzetting van de bepalingen niet zomaar
door Vlaanderen kan gebeuren. De aangenomen wetswijziging in dat verband moet daarom geamendeerd
worden ten einde deze bepalingen op alle aanbestedende overheden te laten slaan. Vlaanderen verschilt van
mening met de federale overheid over de reikwijdte en toepassing van artikel 6. Volgens de federale overheid
volstaat het dat de Gewesten en Gemeenschappen een circulaire rondsturen om de in de federale wetgeving
vastgelegde regels aangaande overheidsopdrachten van toepassing te maken. De Vlaamse Regering is echter de
mening toegedaan dat het onwettig is om via omzendbrief reglementaire bepalingen uit te vaardigen (cf.
rechtspraak van de Raad van State). De Bijzondere Wet over de Hervorming der Instellingen wijst het vaststellen
van algemene regels inzake overheidsopdrachten ook aan de federale overheid aan.
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 tot wijziging van het
energiebesluit van 19 november 2010, ligt momenteel voor bij de Inspectie Financiën.
Nr.: 2015/0244
Naam: beheersing
gevaren
zware
ongevallen
met
gevaarlijke stoffen (Seveso III)
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: 2012/18/EU

Fase 3: MROA (10/12/2015)
05/02/2016: antwoord op MROA werd verzonden
29/01/2016: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
20/01/2016: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn met drie maand
10/02/2016: deadline voor antwoord op MROA
30/09/2015: antwoord op IGS werd verzonden
Derde aanpassing (technische bijlage) van bestaande wetgeving die gericht is op de uniforme toepassing van
geharmoniseerde veiligheidsregels in de hele EU m.b.t. het vervoer over land van gevaarlijke goederen om een
hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu te garanderen in geval van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals de chemische ramp die zich in het Italiaanse Seveso
in juli 1976 voordeed. De richtlijn brengt wijzigingen aan bestaande wetgeving aan. Vlaanderen is bevoegd om
het gedeelte vervoer van gevaarlijke goederen over de weg om te zetten.
Voor de omzetting is een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de drie gewesten nodig. Naar
aanleiding van een advies van de Raad van State wordt het eerder ondertekend samenwerkingsakkoord
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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. Na
ondertekening van het aangepast samenwerkingsakkoord kan het instemmingsdecreet uiterlijk in maart 2016
ingediend worden in het Vlaams Parlement, waar het vermoedelijk in april 2016 zal worden aangenomen. De
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de notificatie aan de Europese Commissie volgen 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
Naam: bestrijding van seksueel
misbruik en seksuele uitbuiting
van kinderen
Beleidsdomein(en): WVG
Minister(s): Vandeurzen
Richtlijn: 2011/93/EU

Fase 3: MROA (10/12/2015)
10/02/2016: antwoord op MROA werd verzonden
De Europese Commissie stelt dat onder andere artikel 18, lid 3 (algemene bepalingen inzake bijstand aan en
ondersteuning en bescherming van kindslachtoffers) niet zijn omgezet. De FOD Justitie coördineert het Belgische
antwoord op het MROA.
Er werd gemeld dat het Agentschap Jongerenwelzijn in de praktijk geen controle naar leeftijd uitvoert omdat dit
niet mag. Wanneer een jongere als minderjarig wordt aangemeld dan zal deze dus de nodige bijstand en
ondersteuning krijgen. Dit wil dus zeggen dat er impliciet uit de wet kan worden afgeleid dat de groep waarover
het gaat in artikel 18, lid 3 van de richtlijn voldoende bijstand en ondersteuning krijgt, totdat er een bericht
komt dat deze jongere niet minderjarig is.

FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier
Nr.: 2014/0230
Naam:
aanvraagprocedure
gecombineerde
vergunning
onderdanen derde landen
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
Minister(s): Muyters, Vandeurzen

Laatste stand van zaken
Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (19/11/2015)
Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
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Richtlijn: 2011/98/EU

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 26 februari 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 op
het overlegcomité.
Daarnaast dient er een samenwerkingsakkoord gesloten te worden tussen de verschillende Belgische overheden
(onder meer voor de organisatie van de Adviesraad).
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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
Naam:
gelijke
behandeling
man/vrouw arbeid en beroep
Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans
Richtlijn: 2006/54/EG

Fase 2: IGS (29/4/2015)
31/08/2015: antwoord op IGS werd verzonden
11/06/2015: instemming Commissie met verlenging van antwoordtermijn
29/04/2015: beslissing Commissie tot ingebrekestelling
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116).
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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Nr.: 2014/2189
Naam:
Gemeenschappelijke
regels interne markt voor
elektriciteit en aardgas
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Turtelboom
Richtlijnen:
2009/72/EG,
2009/73/EG

Fase 2: IGS (16/10/2014)
18/02/2015: antwoord op IGS werd verzonden
De Europese Commissie heeft beslist om een procedure van ingebrekestelling te openen t.a.v. België. Ze is van
oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de ontvlechting van
transmissiesystemen, de onafhankelijkheid en bevoegdheden van de nationale regulerende instanties (NRI’s) en
de bescherming van consumenten onjuist werden omgezet.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Er werd na overleg in schoot van de intra-federale overleggroep over
energie (ENOVER) gezamenlijk geantwoord. Het voorontwerp van decreet op gebied van distributietarieven, dat
noodzakelijk is na overdracht van de bevoegdheid, zullen enkele punten die terecht bezwarend zijn, opnemen
om een richtlijnconforme omzetting te waarborgen. Op een ander punt zullen het energiedecreet en het
energiebesluit aangepast moeten worden. Wat het punt van de juridische kracht van het consumentenakkoord
betreft wordt gerekend op wetgevende actie door de federale overheid. Het decreet houdende diverse
bepalingen rond energie 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) 50111-1. Het
ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het energiebesluit van 19 november 2010, dat
bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert, ligt momenteel voor bij de Inspectie Financiën.

56

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

Laatste stand van zaken

Nr.: 2013/2013
Naam: Bescherming varkens
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 2008/128/EG

Fase 3: MROA (27/01/2014)
03/11/2015: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
04/11/2014: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
04/08/2014: bijkomend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van 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.
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FASE 4: DAGVAARDING
LOPENDE DOSSIERS
Dossier

Laatste stand van zaken

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

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)
Verzoekschrift nog niet ontvangen
19/11/2015: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
21/04/2014: antwoord op bijkomende MROA naar de Commissie verzonden
20/02/2013: gecoördineerd antwoord van de drie gewesten op aanvullend IGS
28/10/2010: antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden. Het Vlaamse Gewest vroeg daarin de
klassering van dit dossier.
De Europese Commissie stelt dat België artikelen 13 (overschrijding van grenswaarden voor het niveau van PM
10) en 23, lid 1 (de verplichting om de overschrijding zo kort mogelijk te houden) van de richtlijn niet is
nagekomen.
Op 18 juni 2015 liet de Europese Commissie weten dat zij de zaak aanhangig zouden maken bij de Europese
Commissie. De data over de luchtkwaliteit die bij de Europese Commissie bekend zijn, hebben betrekking op het
jaar 2013. In het jaar 2013 waren in Vlaanderen nog slechts drie meetpunten in overschrijding zijnde Roeselare
(industriezone), Borgerhout straatkant en Evergem (Gentse kanaalzone). In 2014 was er geen enkel meetpunt in
Vlaanderen in overschrijding. Deze gegevens moeten officieel pas tegen september 2015 worden ingediend bij de
Europese Commissie. De dagvaarding van de Commissie is nog niet uitgestuurd. Het is afwachten met welke
gegevens de Commissie rekening zal houden in haar in te dienen verzoekschrift. Op 19 november 2015 besliste de
Europese Commissie om de zaak uit te stellen.

58

