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

MEDEDELING AAN
DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie (EU) – november 2021

In deze mededeling aan de Vlaamse Regering wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen
relevante ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maand november.

1.

Discussies voorbije maand in de (Europese) Raad

1.1. Raad Algemene Zaken steunt Europese Commissie in aanpak inzake Iers Protocol
Tijdens de Raad Algemene Zaken van 23 november bespraken de ministers de betrekkingen tussen de EU
en het VK – in het bijzonder de lopende besprekingen over praktische oplossingen in het kader van het
Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland. Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, gaf de
ministers een stand van zaken over de jongste ontwikkelingen, waarop de ministers hun steun herhaalden
voor de aanpak van de Europese Commissie. De ministers hielden ook een eerste gedachtewisseling over
de agendapunten voor de Europese Raad van december: de COVID-19-pandemie, de energieprijzen, het
strategisch kompas, de migratiesituatie en de ontwikkelingen aan de grens met Wit-Rusland. De ministers
debatteerden tevens over uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces. Dit debat kwam er na de top
over de Westelijke Balkan, de publicatie van het uitbreidingspakket door de Europese Commissie en de
besprekingen over de Westelijke Balkan in de Raad Buitenlandse Zaken. De ministers hielden ook een
bespreking in het kader van de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat, met bijzondere aandacht voor de
situatie in Kroatië, Italië, Cyprus, Letland en Litouwen.
1.2. Moeilijkheden rond Iers Protocol en visserijlicenties houden aan
In navolging van de publicatie van het pakket aan flexibiliteiten inzake het Iers Protocol dat de Europese
Commissie in oktober publiceerde, zetten de EU en het VK de besprekingen hieromtrent in november voort.
De EU wil op basis van dit pakket naar verdere oplossingen met het VK zoeken. De focus van de EU bij deze
besprekingen blijft op het vrijwaren van het Goede Vrijdagakkoord op alle vlakken, alsook op de
bescherming van de interne markt. Dit is ook voor Vlaanderen essentieel. De besprekingen konden binnen
bepaalde domeinen reeds voor vooruitgang zorgen, maar op andere cruciale vlakken lopen de gesprekken
nog steeds vast. Het overleg wordt in december en vermoedelijk ook nog in het nieuwe jaar verdergezet.
Verder houden de moeilijkheden met het VK inzake de toekenning van visserijlicenties ook aan. Het Handelsen Samenwerkingsakkoord stelt dat alle Europese vissersvaartuigen die eerder in de Britse territoriale
wateren en rond de Kanaaleilanden visten, hun activiteiten moeten kunnen verderzetten. Er zijn echter nog
heel wat licenties niet toegekend door het VK, voornamelijk aan Franse vissers maar ook aan enkele Vlaamse
vissers. De gemoederen tussen het VK en Frankrijk liepen hieromtrent al hoog op. De Europese Commissie
zoekt nu samen met de betrokken lidstaten en het VK naar een oplossing.
1.3. 12de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie uitgesteld
Op 11 november vond een Raad Buitenlandse Zaken plaats in handelsformaat. De Raad besprak de
ontwikkelingen in de trans-Atlantische betrekkingen, het Commissierapport inzake uitvoering en
handhaving van handelsovereenkomsten en de lopende herziening van het 15-puntenactieplan voor
implementatie en handhaving van duurzame ontwikkelingshoofdstukken. Daarnaast bereidde de Raad de
12de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (MC12) voor die van 30 november tot en met
3 december in Genève gehouden zou worden. De ministers spraken brede steun uit voor de door de
Europese Commissie voorgestelde actielijnen voor MC12 met het oog op het bereiken van ambitieuze
resultaten inzake dossiers zoals handel en gezondheid, WTO-hervorming en visserijsubsidies. Op 26
november besliste de WTO-top echter om MC12 omwille van de huidige gezondheidssituatie uit te stellen
tot een niet nader genoemde datum. Hoewel Directeur-Generaal Okonjo-Iweala stelde dat virtueel
vergaderen gezien de moeilijke materies die op deze MC op tafel lagen geen optie was, maar ze riep wel op
om de positieve onderhandelingsdynamiek van de voorbije weken gaande te houden.

1.4. Eurogroep en ECOFIN-raad behandelen herfstvooruitzichten, bankenpakket en energieprijzen
De Eurogroep boog zich op 8 november over de macro-economische ontwikkelingen op basis van de
beleidsvooruitzichten, alsook over de beleidsdoelstellingen en het praktisch gebruik van de digitale euro.
Verder volgde een debriefing van het verloop van de internationale bijeenkomsten van de G20 en het
Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Eurogroep behandelde ook de geboekte vooruitgang bij de
versterking van de bankenunie met onder meer een rapport over risicoreductie. Tot slot volgde een
gedachtewisseling over de evaluatie van de regels inzake economisch bestuur en in het bijzonder de
eurozone-dimensie ervan.
Tijdens de ECOFIN-Raad van 9 november werd een beleidsdebat gehouden over het recent door de Europese
Commissie voorgestelde Bankenpakket waarbij onder meer de Bazel III-standaarden moeten omgezet
worden in EU-recht. Dit zijn hervormingsmaatregelen die het toezicht op en de veerkracht en het
risicobeheer van de bankensector in de EU helpen versterken. Daarnaast werd een stand van zaken
geschetst van de tenuitvoerlegging van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV). Vervolgens bogen de
ministers zich over het recente verloop van de energieprijzen, de verwachte inflatie en mogelijke
beleidsimplicaties ervan. Er werden daarna twee sets van conclusies aangenomen: ten eerste het samengaan
van het Europees Semester met de FHV en ten tweede over recent gebruikte statistieken in de EU. Voorts
gaven de Europese Commissie en het Voorzitterschap een debriefing van de bijeenkomsten van de G20 voor
ministers van Financiën en het IMF en gaf de Voorzitter van de Europese Rekenkamer een voorstelling van
het jaarlijks rapport inzake de tenuitvoerlegging van de begroting van 2020, wat de start betekent van de
kwijtingsprocedure. Op 12 november bekrachtigden de ministers het akkoord over de EU-begroting voor
2022 dat met het Europees Parlement werd bereikt.
Ten slotte spraken de ministers van Financiën zich tweemaal – zowel tijdens de Eurogroep als tijdens de
ECOFIN-Raad – uit over de herziening van het economisch bestuur en het stabiliteits– en groeipact. Deze
debatten vormden de start van vele toekomstige besprekingen om politieke sturing te kunnen geven aan
de ontwikkeling van de begrotingsregels. Volgens Europees Commissaris Gentiloni is één van de factoren
waarmee rekening moet worden gehouden de noodzaak om ecologische transities te financieren, dat
volgens de Europese Commissie becijferd is op 520 miljard euro per jaar in de komende 10 jaar. Een ander
belangrijk onderdeel van het debat was de overheidsschuld die sinds het voorjaar van 2020 is opgelopen
om de noodsituatie op gezondheidsgebied te bestrijden en in het bijzonder de groeiende kloof tussen de
niveaus van de overheidsschuld van de lidstaten.
1.5. Raad Buitenlandse Zaken houdt spanningen aan buitengrenzen van Europa tegen het licht
Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 15 november bespraken de ministers de situatie in Wit-Rusland en
hoe migranten bewust naar de EU-grenzen worden gebracht om illegaal de EU binnen te komen. De
ministers gingen in op concrete manieren om de EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan te versterken,
los van de uitbreiding. Ze richtten zich daarbij vooral op de vraag hoe de partners van de Westelijke Balkan
kunnen worden betrokken bij gesprekken over het EU-buitenlandbeleid, en hoe de samenwerking kan
worden verbeterd op het gebied van cyberveiligheid, hybride dreigingen en bijvoorbeeld het gebruik van
satellietgegevens. Ook ging de Raad in op de moeilijke situatie in Bosnië en Herzegovina.
1.6. Vlaanderen herhaalt vraag voor maatregelen voor getroffen varkenssector op Landbouwraad
De Europese Commissie schetste tijdens de Landbouwraad op 15 november een over het algemeen positief
beeld van de marktsituatie op de landbouwmarkten. Enkel de situatie voor varkensvlees en de hoge voederen energieprijzen baren de Europese Commissie zorgen. De problematiek in de zwaar getroffen sector werd
al besproken tijdens de Landbouwraad in oktober. Ook tijdens de raad in november bleef de Europese
Commissie verwijzen naar de implementatie van nationale maatregelen, al vroeg een heel aantal lidstaten

opnieuw om de activering van bijzondere steunmaatregelen. Op aansturen van Vlaanderen werd deze vraag
uitdrukkelijk door België herhaald. Verder zijn lidstaten ook bezorgd om de hoge inputprijzen (met name
de prijzen van meststoffen). Een aantal lidstaten vroeg om het tijdelijk kader voor staatssteun te verlengen.
Verder briefte de Europese Commissie de Raad over de intussen uitgestelde 12de Ministeriële Conferentie van
de Wereldhandelsorganisatie. De verwachtingen voor landbouw waren beperkt, maar men hoopte wel op
vorderingen, onder meer op vlak van een aantal werkprogramma's, public stockholding en aankopen via
het wereldvoedselprogramma.
1.7. Debriefing van onderhandelingen met VK over vangstmogelijkheden in 2022 tijdens AGRIFISH-Raad
Tijdens de Raad Landbouw en Visserij van 15 november gaven het Voorzitterschap en Europees Commissaris
Sinkevičius een korte debriefing van de onderhandelingen met het VK over de vangstmogelijkheden in 2022.
Een eerste onderhandelingsronde vond plaats op 11 en 12 november, na een intense voorafgaande discussie
binnen de Raad over het in te nemen standpunt. Bij de aanvang van deze onderhandelingen vroegen de
lidstaten de Europese Commissie, die in naam van de EU onderhandelt, om tijdig een fair en evenwichtig
akkoord te bereiken. Het is immers belangrijk dat Europese vissers, en zeker ook Vlaamse vissers, op 1 januari
2022 duidelijkheid hebben over hun visactiviteiten tijdens het komende jaar. Hierbij herhaalden de lidstaten
hun prioriteiten en aandachtspunten. Zowel Frankrijk als Vlaanderen betreurden de geringe vooruitgang
die werd geboekt tijdens de besprekingen rond de licenties voor o.m. toegang tot de Britse 12-mijlszone.
1.8. Aandacht voor rol van toerisme in groei naar florerende bestemming op vergadering Toerismeministers
Op 16 november vond een informele vergadering plaats van de Europese ministers verantwoordelijk voor
toerisme. De ministers hielden een gedachtewisseling over het transitietraject voor het toeristisch
ecosysteem. Het gaat om een traject om de groene transitie, de digitale transformatie en de veerkracht van
het ecosysteem te bevorderen tegen 2030. Voor Vlaanderen is het belangrijk om toerisme niet langer te
zien als een doel op zich, maar als een middel om te groeien naar een florerende bestemming. Dat
aandachtspunt werd door België naar voor geschoven in de vergadering. Verder benadrukte België het
belang van digitalisering en toegankelijkheid. België wees ook op de noodzaak om jobs in de toeristische
sector aantrekkelijker te maken.
1.9. Raad Algemene Zaken bespreekt bijdrage cohesiebeleid aan grote Europese uitdagingen
Op 18 november vond de Raad Algemene Zaken – Cohesiebeleid plaats. De ministers hielden een debat over
de bijdrage van de cohesiebeleidsprogramma’s aan een aantal grote Europese uitdagingen: herstel,
competitieve duurzaamheid, groene transitie, digitale transformatie, veerkracht en cohesie. Voor
Vlaanderen is het essentieel dat de aanzienlijke bedragen die zijn vrijgemaakt om het herstel te bevorderen,
goed worden beheerd. Vlaanderen hecht ook belang aan een volwaardige rol voor de regio’s in het Europees
herstelbeleid, aan een gebiedsgebonden aanpak en aan administratieve vereenvoudiging. Die aspecten
werden door België aangehaald in de vergadering. Daarnaast benadrukte België dat de cohesiemiddelen via
het gedeeld beheer ingezet kunnen worden waar ze nodig zijn, zodat hun impact tastbaar is voor de
Europese burgers.
1.10. EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespreken ontwikkelingshulp en waterbeheer
Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november spraken de EU-ministers van
Ontwikkelingssamenwerking over de EU-respons op de ontwikkelingen in Afghanistan, Ethiopië en Sudan.
Ze gingen in op de gevolgen van de politieke situatie in deze landen voor de EU-ontwikkelingshulp.
Daarnaast boog de Raad zich over waterbeheer en de uitdagingen en kansen op dit gebied. Het debat

spitste zich toe op Centraal-Azië, waar waterschaarste een geopolitieke uitdaging vormt en voor instabiliteit
en migratiedruk zorgt. Waterschaarste kan andere dreigingen versterken. Daarom moet water onderdeel
zijn van het buitenlands beleid van de EU. De EU zal eensgezind optreden, in partnerschap met regio's die
zwaar te lijden hebben onder klimaatverandering, zoals Centraal-Azië, om de problematiek rond
waterbeheer, energie en klimaatverandering aan te pakken.
1.11. Industrieministers debatteren over uitdagingen bij implementatie van herstelplannen
Op 25 november hielden de Europese ministers van Industrie een beleidsdebat over de implementatie van
de nationale herstelplannen en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Daarnaast gingen de
industrieministers ook dieper in op de mogelijkheden die de herstelplannen bieden om de Europese
waardeketens te versterken die essentieel zijn voor de groene en digitale transitie – en dit in een situatie
van stijgende energieprijzen en toenemende tekorten van grondstoffen en halfgeleiders. Voor Vlaanderen
is Europese samenwerking essentieel, of het nu gaat over het versterken van grensoverschrijdende
waardeketens (o.a. via de IPCEI’s), het versterken van de strategische autonomie van de EU (o.a. via de
aangekondigde EU Chips Act) of het ondersteunen van de excellente samenwerkingen in het kader van
onderzoek. Doorheen dit alles blijft het cruciaal dat de noden van Vlaamse kmo’s in acht worden genomen.
Ze zullen immers een belangrijke rol spelen tijdens het herstel van de Europese economie. Het informele
lunchdebat ging dieper in op die rol van de kmo’s en wat er nodig is zodat beleidsinitiatieven en
investeringen hen ook effectief bereiken.
1.12. Vlaamse goede praktijken in de kijker tijdens ministeriële vergadering over stedelijke ontwikkeling
Op 26 november vond een informele vergadering plaats van de Europese ministers bevoegd voor stedelijke
ontwikkeling. De ministers namen het Akkoord van Ljubljana aan over de volgende generatie van de
Europese stedelijke agenda. De ministers hielden ook een debat over de dimensie ‘groene steden’ van het
nieuwe Leipzig Charter over duurzame stedelijke ontwikkeling. Tijdens dit debat zette België enkele goede
praktijken uit Vlaanderen in de kijker, zoals de jaarlijkse oproep rond stadsvernieuwingsprojecten waarin
klimaatadaptatie en veerkracht centraal staan. België herhaalde ook zijn engagement om te blijven
meewerken aan de verdere ontwikkeling van de Europese stedelijke agenda.
1.13. Ministers Onderzoek en Innovatie debatteren over rol van O&I in sectoroverschrijdende doelstellingen
Op 26 november vond de Raad Onderzoek plaats waarbij de delegaties zich bogen over de rol van onderzoek
en innovatie (O&I) in het bereiken van sectoroverschrijdende doelstellingen. Daarbij had men bijzondere
aandacht voor de nieuwe beleidsinitiatieven die recent door de Europese commissie zijn gelanceerd: het
‘Fit For 55’-pakket, HERA en New European Bauhaus. O&I draagt bij tot het verwerven van een beter inzicht
in complexe uitdagingen waar deze initiatieven een antwoord op trachten te bieden. Transversale
beleidsmaatregelen dringen zich op. Empirisch onderbouwde beleidsvorming en sectoroverschrijdende
samenwerking met betrokkenheid van industrie, overheid, universiteiten en onderzoekscentra is voor
Vlaanderen essentieel. De gezondheidscrisis heeft aangetoond dat door voortdurende interactie tussen
verschillende disciplines en beleidsmakers die continu geïnformeerd worden, een snelle ontwikkeling en
productie van vaccins en het COVID-19-certificaat mogelijk was. Tijdens de Belgische interventie werd
aangegeven dat eenzelfde dynamiek ook op het gebied van koolstofneutrale en digitale technologieën
bestaat, zoals de ontwikkeling van chips. Een sterke coördinatie tussen regionale strategische
adviesorganen blijft cruciaal om dergelijke beleidsinitiatieven uit te werken en te implementeren. Heel wat
lidstaten gaven aan dat financiering van het Europees kaderprogramma voor O&I Horizon Europa effectief
voor O&I-doeleinden dient ingezet te worden en dat de basiswetgeving om dergelijke zaken te beslissen,
gerespecteerd moet worden. Vervolgens was er ook aandacht voor de nood aan synergiën tussen
programma’s en fondsen, maar ook de noodzaak voor richtsnoeren. Tot slot vestigden een aantal delegaties,

waaronder België, de aandacht op het betrekken van belanghebbenden bij de verdere uitrol van deze
initiatieven.
1.14. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts roept op tot EU-samenwerking op gebied van AI, augmented
reality en virtual reality in onderwijs
Op 29 november vond de Onderwijsraad plaats. Tijdens de Raad keurden de ministers een aanbeveling goed
over ‘blended leren’, een manier om te komen tot hoogwaardig en inclusief basis- en secundair onderwijs.
Verder namen de ministers twee resoluties aan. De Resolutie betreffende een vernieuwde Europese Agenda
voor Volwasseneneducatie 2021-2030 legt de grote prioriteiten betreffende volwassenleren voor dit
decennium vast en duidt aan waar samenwerking mogelijk en aangewezen is. De Resolutie betreffende de
Governancestructuur van het Strategisch Kader voor Europese Samenwerking op het gebied van Onderwijs
en Opleiding legt de concrete beheersmodaliteiten vast van de Europese strategische samenwerking in
kader van de Europese Onderwijsruimte. Ook hielden de ministers een oriënterend beleidsdebat over de
digitalisering van onderwijs en het gebruik van nieuwe technologieën. Vlaams minister van Onderwijs Ben
Weyts stelde de Digisprong voor en riep op tot Europese samenwerking op gebied van artificiële
intelligentie, augmented reality en virtual reality in de vorm van onderzoek, uitwisseling van goede
praktijken en advies over ethische richtsnoeren. Verder werd het statement van de Europese
Onderwijsministers met betrekking tot het recht op onderwijs voor meisjes en vrouwen in Afghanistan
toegelicht. Tot slot stelden België en Litouwen het Verdrag over de automatische wederzijdse erkenning
van hogeronderwijsdiploma’s voor dat in september werd afgesloten tussen de Benelux-landen en de
Baltische Staten.
1.15. EU-ministers van Jeugd nemen raadsconclusies aan over maatschappelijke ruimtes voor jongeren
Op 29 november bespraken de Europese ministers van Jeugd het belang van maatschappelijke ruimtes
(politieke, openbare en sociale omgevingen zoals jeugdcentra) voor de zinvolle participatie van jongeren
aan de samenleving. Als gevolg van de COVID-19-pandemie staan deze ruimtes onder druk, waarbij de online
equivalenten vaak het enige levensvatbare alternatief blijven. De ministers namen raadsconclusies aan
waarin lidstaten verzocht worden dergelijke ruimtes in stand te houden en uit te breiden – in het bijzonder
met het oog op jongeren uit (kans)arme gezinnen, jongeren uit afgelegen gebieden en jongeren met een
beperking. Daarnaast keurde de Raad ook een resolutie goed om ervoor te zorgen dat de resultaten van de
achtste cyclus van de EU-Jeugddialoog door de belanghebbenden worden erkend en opgevolgd. De
ministers namen ook conclusies aan over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren in de periode
2019-2021 en keurden ze een resolutie goed over het werkplan voor de EU-strategie voor Jongeren voor de
periode 2022-2024.
1.16. EU-cultuurministers zien rol voor cultureel erfgoed in duurzame ontwikkeling en toekomst van Europa
De Raad Cultuur en Audiovisuele Zaken vond plaats op 30 november. De ministers namen raadsconclusies
aan over een grotere beschikbaarheid en groter concurrentievermogen van Europese audiovisuele en
media-inhoud. Daarnaast namen ze ook raadsconclusies aan over cultuur, architectuur van hoge kwaliteit
en gebouwde omgeving als kernelementen van het New European Bauhaus-initiatief. Verder vond een debat
plaats over cultureel erfgoed en erfgoedrechten in de context van duurzame ontwikkeling en de toekomst
van Europa. De ministers gingen akkoord dat erfgoed een belangrijke rol kan spelen in een inclusieve EU
van waarden, maar daarvoor moet erfgoed (fysiek en digitaal) voor iedereen zo toegankelijk mogelijk zijn
en voldoende beschermd worden. De Kaderconventie van de Raad van Europa over de Waarde van Cultureel
Erfgoed voor de Samenleving (Faro-Conventie) – ook een belangrijke inspiratiebron voor het Vlaamse
erfgoedbeleid – werd hierbij genoemd als richtinggevend kader voor participatief beheer van erfgoed en
aandacht voor erfgoedgemeenschappen. In het debat ging ook aandacht naar de externe dimensie van

erfgoed via het benadrukken van de strijd tegen illegale handel in cultuurgoederen en de bezorgdheid over
culturele rechten van Afghaanse vrouwen en kunstenaars.
1.17. EU-ministers van Sport benadrukken belang van bijkomend onderzoek naar duale carrières bij
topsporters
Op 30 november kwamen de EU-ministers van Sport bijeen, waarbij het belang naar bijkomend onderzoek
voor de dubbele loopbanen van topsporters werd aangekaart. In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed
aan onderzoek en ontwikkeling van tools rond dit thema. De voorbije jaren deed Vlaanderen beroep op
Europese middelen via het Erasmus+-Sportprogramma. De boodschap om hier bijkomend op in te zetten
werd positief onthaald door andere lidstaten en de Europese Commissie. Vlaanderen hoopt om ook in de
toekomst te kunnen rekenen op Europese financiering voor verder onderzoek. Tijdens de raad werd ook
een resolutie over de belangrijkste kenmerken van het Europese Sportmodel goedgekeurd, alsook
raadsconclusies over levenslange fysieke activiteit. Tot slot vroeg Denemarken de EU om openheid,
transparantie en aandacht voor mensenrechten bij internationale sportfederaties beter te bewaken, met
name bij de toekenning van de organisatie van grote sportevenementen aan bepaalde landen. Het voorbeeld
van het WK voetbal in Qatar kwam expliciet aan bod. Het merendeel van de EU-lidstaten, en ook Vlaanderen,
drukten hiervoor hun steun uit.

2. Ontwikkelingen inzake EU-regelgeving
2.1. Voorstellen van richtlijn
Tussen 1 en 30 november 2021 werden zes voorstellen van richtlijnen gepubliceerd.
Deze behandelden volgende onderwerpen:
- de eisen voor zaad van hybride tarwe.
- uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteverkiezingen.
- het beheer van het liquiditeitsrisico.
- instelling en werking van een gemeenschappelijk Europees toegangspunt.
- passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.
- markten voor financiële instrumenten.
2.2. Aangenomen richtlijnen
Tussen 1 en 30 november 2021 werden vier aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Deze behandelden volgende onderwerpen:
− voorwaarden voor zaden van hybriden van tarwe.
− het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), butylbenzylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en
diisobutylftalaat (DIBP).
2.3. Omzetting EU-richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde
In bijlage II staat een stand van zaken van de omzetting van EU-richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde.

1.

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een
scorebord. Het scorebord van de Europese Commissie is een rapport van de omzettingsprestaties van de 27
lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams scorebord interne markt”
samengesteld.
A. Vlaams scorebord december 2021
Het Vlaams scorebord van december 2021 telt 10 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
Hier zijn 6 richtlijnen van omgezet.
B. Vlaams scorebord juni 2022
Het Vlaams scorebord van juni 2022 telt 8 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
C. scorebord december 2022
Het Vlaams scorebord van december 2022 telt 9 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.

2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel geen richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten.

2.4. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid moest in november 2021 nog maatregelen nemen in 16 inbreukdossiers (= de lopende
inbreukdossiers). Het gaat om:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
13 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen of andere
bronnen van het Europees recht
De Vlaamse overheid was in november 2021 betrokken in 14 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen
reeds werden genomen (= de afgeronde inbreukdossiers). Het gaat om:
11 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere
bronnen van het Europees recht
Overzichtstabel - stand van de procedure van de lopende inbreukdossiers:
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Bijlagen
Meer informatie vindt u als bijlage:
BIJLAGE I
BIJLAGE II

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

Jan JAMBON
Minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management

