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

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

oktober 2020
In deze mededeling aan de Vlaamse Regering wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen
relevante ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maand oktober.
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1. Discussies voorbije maand in de (Europese) Raad
1.1. COVID-19, Brexit en klimaatdoelstellingen hoog op de agenda van de Europese Raad
Tijdens de maand oktober vonden verschillende (virtuele) bijeenkomsten van de Europese Raad plaats,
telkens met een uitgebreide agenda. Hierbij volgen de belangrijkste ontwikkelingen. Uiteraard stond de
aanpak van de COVID-19-crisis hoog op de agenda. De leiders spraken af om de inspanningen inzake de
Europese coördinatie rond COVID-19 nog meer te versterken. Daarbij willen ze focussen op het testen, het
contactonderzoek en de ontwikkeling en verspreiding van een vaccin op EU-niveau. Vlaanderen en België
willen snel vooruitgang boeken in de aanname van een gedeelde teststrategie, met bijzondere aandacht
voor snel- en zelftesten. Vlaanderen en België spraken ook steun uit voor het initiatief inzake compatibele
tracingapps en een gemeenschappelijk traceringsformulier voor reizigers. De Europese Raad besloot ook
enkele COVID-19-steunmaatregelen voor Afrikaanse landen te nemen. Zo zal men aandringen op
internationale schuldverlichting en wil men de steun voor gezondheidszorg verhogen. Inzake de Brexitonderhandelingen stelden de leiders bezorgd vast dat er op de voornaamste punten voor de EU - gelijk
speelveld, het beheer van het akkoord en visserij - nog steeds onvoldoende vooruitgang werd geboekt voor
een akkoord. Er werd herhaald dat de EU ijvert voor een zo hecht mogelijk partnerschap met het VK. Wat
buitenlands beleid betreft, bespraken de EU-leiders o.m. de situatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied.
De leiders veroordeelden scherp de schendingen van de soevereine rechten van Cyprus en riepen Turkije op
in te gaan op het Cypriotisch verzoek om dialoog. De Europese Raad zal hierop in december terugkomen.
De Europese Raad sprak ook over de nieuwe emissiereductiedoelstelling inzake broeikasgassen voor 2030.
In december zal de Europese Raad op dit punt terugkomen, om vóór het einde van het jaar een nieuwe
emissiereductiedoelstelling voor 2030 te bepalen. De eengemaakte markt, het industriebeleid en de digitale
transformatie stonden deze maand ook op de agenda. De Europese Raad nam conclusies aan waarin onder
meer sprake is van het voornemen om zo snel mogelijk terug te keren naar een volledig functionerende
eengemaakte markt, het mondiaal concurrerender en onafhankelijker maken van de industrieën van de EU
- met behoud van een open markteconomie - en het versnellen van de digitale transitie.
1.2. Raad Algemene Zaken in teken van COVID-19, de meerjarenbegroting en de rechtsstaat
Op 13 oktober vond de Raad Algemene Zaken plaats, met als agendapunten o.a. de COVID-19-crisis, Brexit
en de meerjarenbegroting. De Raad nam zonder debat een aanbeveling aan over een gecoördineerde aanpak
van beperkingen op het vrije verkeer wegens de COVID-19-crisis. De aanbeveling moet versnippering en
verstoring voorkomen en burgers en bedrijven meer transparantie en voorspelbaarheid bieden. De ministers
spraken wederom hun steun uit voor Brexit-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Het Duits Voorzitterschap
heeft de ministers ook ingelicht over het verloop van de onderhandelingen met het Europees Parlement en
de Europese Commissie over de meerjarenbegroting en het Herstelfonds. De EU-instellingen proberen o.m.
overeenstemming te vinden over de vraag hoe de financiering uit het Herstelfonds zal worden geregeld,
over de aard van de koppeling tussen de EU-begroting en de naleving van de beginselen van de rechtsstaat,
over het verhogen van de budgetten van een aantal vlaggenschipprogramma’s en over een
onderhandelingskalender inzake de eigen middelen van de EU. Tot slot bespraken de ministers in het kader
van de jaarlijkse rechtsstaatdialoog vier thema's: rechtsstelsels, het kader voor corruptiebestrijding,
mediapluriformiteit en andere institutionele kwesties in verband met ‘checks and balances’.
1.3. West-Vlaamse gouverneur verwelkomt Brexit Taskforce te Brugge
Op 12 oktober riep minister-president Jambon samen met viceminister Crevits en minister Peeters opnieuw
een Brexit Taskforce samen, ditmaal in de ambtswoning van de gouverneur van West-Vlaanderen te Brugge.
Naast de leidinggevende ambtenaren van de meest betrokken Vlaamse overheidsdepartementen en de
Vlaamse diplomatieke vertegenwoordigers bij de EU en in Londen, was ook een brede groep
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belanghebbenden vertegenwoordigd, waaronder de Vlaamse havens, werkgeversorganisaties en
sectorfederaties.
Er vond een boeiende gedachtenuitwisseling plaats over de specifieke bezorgdheden en vragen die leven.
Daarnaast werden de aanwezigen nogmaals opgeroepen om zich zo goed als mogelijk voor te bereiden op
zowel een no-deal scenario als een Brexit met akkoord. Midden oktober was initieel de ultieme datum om
tot een akkoord te komen, maar gezien het moeizame onderhandelingsproces en onvoldoende vooruitgang
rond de drie grote knelpunten - afspraken rond een gelijk speelveld, het beheer van het akkoord en visserij
- kon deze deadline niet gehaald worden. Beide partijen beslisten echter om verder te gaan met de
onderhandelingen en werkten aan gemeenschappelijke teksten. Eind oktober werd er achter de schermen
intensief verder onderhandeld met de hoop alsnog een tijdig compromis te bereiken en een no-deal scenario
op 1 januari 2021 te voorkomen.
1.4. Vlaanderen onderstreept belang van goede handelsrelaties met VS
In het kader van het langlopend handelsgeschil waarbij de EU en de VS elkaars subsidies aan resp.
vliegtuigbouwers Airbus en Boeing aanklagen, bepaalde het beroepsorgaan van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) in een rapport midden oktober dat de EU tegenmaatregelen mag nemen
ter waarde van 4 miljard dollar. In afwachting van volgende stappen heeft Vlaanderen nogmaals het belang
van goede handelsrelaties met de VS onderstreept en steun uitgesproken voor het pleidooi van de Europese
Commissie dat men de handelsspanningen met de VS moet verlichten en moet blijven streven naar een
onderhandelde oplossing. Ook begon deze maand de laatste ronde van het selectieproces voor de
aanstelling van een nieuwe directeur-generaal van de WTO. Hoewel een grote meerderheid WTO-lidstaten
de Nigeriaanse Dr. Ngozi Okonjo-Iweala steunt, schaart de VS zich achter de Zuid-Koreaanse Mevr. Yoo
Myung-hee. Daar deze aanstelling meestal op basis van unanimiteit gebeurt, is het nog niet duidelijk of en
hoe de benoeming in november bevestigd kan worden. Ten slotte lanceerde de Commissie deze maand ook
het nieuwe Access2Markets-portaal. Dit online portaal moet bedrijven toelaten om gemakkelijker na te gaan
welke tarieven en vereisten (reglementering, oorsprongsregels, …) gelden in functie van de
exportbestemming. Het portaal is de opvolger van de Market Access Database (MADB) en de EU Trade
Helpdesk.
1.5. Unanieme steun voor Raadsconclusies over hervorming Wereldgezondheidsorganisatie
Op 2 oktober vond een informele bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid plaats. EU-Commissaris
Stella Kyriakides en de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Ahanom
Ghebreyesus, waren aanwezig. De lidstaten zien een verantwoordelijkheid voor de EU en haar lidstaten om
een leidende rol op te nemen in de hervorming van de WHO. Mogelijke instrumenten die door de lidstaten
werden voorgesteld voor de WHO-hervorming zijn ‘peer reviews’ om de implementatie van de internationale
gezondheidsvoorschriften na te gaan, alsook de hervorming van het systeem voor het uitroepen van een
wereldwijde gezondheidscrisis. Ook een betere samenwerking tussen het WHO Regionaal Bureau voor
Europa en het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding werd door een aantal lidstaten naar
voren geschoven. De lidstaten vinden dat de EU meer leiderschap moet tonen in de WHO en gaven een
breed mandaat om zich te positioneren in Genève. Tijdens die bijeenkomst kondigde de Europese Commissie
ook de lancering van een nieuw pakket van maatregelen aan tegen half november waarbij onder meer het
Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding en het Europees Geneesmiddelenbureau zullen
worden versterkt.
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1.6. Ministers van Energie bespreken bijdrage energiesector aan verhoogde 2030-klimaatdoelstellingen
Op dinsdag 6 oktober ging een informele bijeenkomst van de ministers van Energie door. De ministers
bespraken de (EU-wijde) evaluatie door de Europese Commissie van de nationale energie- en klimaatplannen
(NEKP’s) en de bijdrage van de energiesector aan de verhoogde klimaatdoelstellingen voor 2030. België, net
zoals veel andere lidstaten, hecht veel belang aan de kosteneffectiviteit van maatregelen om de
doelstellingen te halen en ziet daarbij een prioriteit voor investeringen in energie-efficiëntie en in
samenwerkingen op vlak van hernieuwbare energie. Enkele lidstaten drongen ook aan op voorzichtigheid
bij de uitbreiding naar nieuwe sectoren. Ook bij de herziening van de energiebelastingrichtlijn vroeg men
aandacht voor mogelijke gevolgen op de koopkracht van gezinnen en de concurrentiekracht van
ondernemingen.
1.7. Akkoord over Faciliteit voor Herstel en Veerkracht
Tijdens de informele bijeenkomst van 6 oktober bereikten de ministers van Economische en Financiële
Zaken een politiek akkoord over de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht. De lidstaten dienen hervormingen
en investeringen door te voeren om de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-crisis te beperken,
om de EU-economieën duurzamer en veerkrachtiger te maken. De Faciliteit zal de lidstaten hierbij steunen
via leningen en subsidies. De voorbije maanden is in de Raad uitvoerig gedebatteerd over het
verordeningsvoorstel voor de instelling van dit tijdelijk financieel instrument. Knelpunten waren o.a. het
beheer, controlesystemen en de uitdagingen waarop de plannen voor herstel en veerkracht van de lidstaten
een antwoord moeten bieden. Een sterke conditionaliteit met het oog op het competitiever en robuuster
maken van de Europese economieën d.m.v. toekomstgerichte investeringen en hervormingen is een
belangrijke element voor Vlaanderen om het pakket te ondersteunen.
1.8. Ministers van Transport pleiten voor Europees noodplan voor goederenvervoer
Tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Transport op 8 oktober benadrukten de ministers
dat de Europese Commissie snel werk moet maken van een noodplan om tijdens een pandemie of andere
crisis het Europese goederenvervoer te waarborgen. Dergelijk noodplan moet mogelijk zware gevolgen voor
het vervoer en voor de probleemloze doorstroming van goederen tussen de lidstaten en met derde landen
helpen voorkomen. Het uitgangspunt hierbij is dat de interne markt voor goederen te allen tijde gevrijwaard
moet worden om bevoorradings- en waardeketens maximaal in stand te houden. Coördinatie tussen de
lidstaten is daarbij van belang. De lidstaten kwamen tijdens het debat overeen dat het noodplan
maatregelen moet omvatten die zorgen voor coördinatie op EU-niveau, evenals duidelijke richtsnoeren. Dit
garandeert eenheid doorheen de Unie. Op 23 oktober werden daarover formele Raadsconclusies
goedgekeurd. De Raad moedigt de Commissie ook aan het noodplan zo nodig geheel of gedeeltelijk uit te
breiden tot personenvervoer en vervoer in het algemeen.
1.9. Vlaanderen is verontrust over de situatie in Wit-Rusland
De Raad Buitenlandse Zaken betuigde op 12 oktober onverkorte steun voor de democratische rechten en
vrijheden van de bevolking. De ministers bevestigden dat Aleksandr Loekasjenko geen democratische
legitimiteit heeft, en gaven politiek groen licht voor de volgende reeks sancties tegen onder meer
Loekasjenko en hoge ambtenaren. De ministers kwamen ook een maatregelenpakket overeen waarmee de
EU een democratisch Wit-Rusland en het maatschappelijk middenveld wil steunen. De Vlaamse Regering is
verontrust over de situatie in Wit-Rusland. Respect voor fundamentele waarden en mensenrechten is een
hoeksteen van het beleid van de Vlaamse Regering en staat centraal in de relaties van Vlaanderen met
buitenlandse overheden.
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De Raad besprak ook de betrekkingen van de EU met Rusland. De ministers onderstreepten dat de volledige
uitvoering van de Minsk-akkoorden een essentiële voorwaarde blijft voor substantiële veranderingen in die
betrekkingen. Er was ook een politiek akkoord om verder werk te maken van beperkende maatregelen tegen
betrokkenen bij de vergiftiging van Aleksej Navalny.
1.10. Debat over impact van herstructureringen op werknemers en gendergelijkheid op de arbeidsmarkt
De ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken kwamen samen op 13 oktober en gingen in debat over
werknemersparticipatie en steun voor werknemers bij herstructurering. De ministers bespraken hoe ze
plannen om nog meer te investeren in vaardigheden en levenslang leren. Vlaanderen benadrukte de
versterkte en versnelde inzet op de omslag naar loopbaandenken en op levenslang leren. Dit is een
belangrijke sleutel om werknemers en werkgevers mee te nemen in het herstel. Een tweede agendapunt
voor deze informele Raad betrof gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. De ministers besloten dat de COVID19-crisis de onevenwichtigheid tussen mannen en vrouwen in veel sectoren aan het licht brengt. Benadrukt
werd onder meer dat de crisis de dringende noodzaak, maar ook kansen, heeft aangetoond om
gendergelijkheid op de arbeidsmarkt in het algemeen en in sociale beroepen in het bijzonder te bevorderen.
1.11. Ondertekening gemeenschappelijke verklaring voor een Europese Cloud Federatie
Op 15 oktober vond er een informele bijeenkomst van de ministers van Telecom plaats. Daarop kwamen
drie onderwerpen aan bod: de ondertekening van de gezamenlijke verklaring voor een Europese Cloud
Federatie, artificiële intelligentie (AI) en data, en de toekomstige Digital Services Act. Op vlak van data en
AI bleken de lidstaten het eens over de noodzaak om op een veilige manier data te kunnen delen, die
rekening houdt met fundamentele waarden zoals bescherming van de privacy. In dat opzicht ondertekenden
25 lidstaten, waaronder België, de gemeenschappelijke verklaring voor een Europese Cloud Federatie. Deze
verklaring is erop gericht een Europees project op te zetten om synergiën te creëren tussen alle bestaande
cloud-initiatieven. Ook het initiatief van de Europese Commissie om het regelgevende kader te
moderniseren (de Digital Sevices Act) wordt breed gedragen. De lidstaten vragen wel om de beginselen van
elektronische handel te behouden én te moderniseren.
1.12. Akkoord hervormingspakket voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Tijdens de Raad Landbouw en Visserij van 19 en 20 oktober bereikten de ministers van Landbouw een
akkoord met gekwalificeerde meerderheid over het hervormingspakket voor het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). De voornaamste discussie tijdens de onderhandelingen betrof de bijdrage van het
GLB aan de uitdagingen op vlak van milieu en klimaat. Het akkoord weerspiegelt de ambitie van de lidstaten
voor hogere milieudoelstellingen in de landbouw (o.m. door een oormerking van middelen voor
ecoregelingen). Tegelijkertijd geeft het de lidstaten de nodige flexibiliteit om te bepalen hoe ze die
doelstellingen zullen halen. Vlaanderen verkreeg dat het, net als Wallonië, een eigen strategisch plan kan
indienen. Verder gaven de ministers ook groen licht voor de Raadsconclusies over de Van Boer tot BordStrategie.
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1.13. Raadsstandpunt inzake Europese Klimaatwet en Raadsconclusies Biodiversiteit
Op 23 oktober vond de Raad Leefmilieu plaats. De ministers bereikten een gedeeltelijke algemene
benadering over het voorstel van Europese Klimaatwet. Over de Europese doelstelling voor emissiereducties
tegen 2030 (de Europese Commissie stelt een verhoging naar - 55% voor) zal de Europese Raad van 10
december beslissen. De Raad is het er wel over eens dat de overblijvende tussentijdse doelstellingen in het
traject de gewone wetgevende procedure moeten doorlopen. Dit betekent dat de doelstellingen niet
vastliggen zolang de Raad en het Europees Parlement niet akkoord gaan. Nu het Europees Parlement en de
Raad hun standpunt hebben vastgelegd, kunnen de onderhandelingen van start gaan. De Raad Leefmilieu
nam ook conclusies aan over biodiversiteit, waarin de doelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie voor
2030 worden onderschreven. Hiervoor moeten alle lidstaten inspanningen leveren. De nood aan coherentie
met ander Europees beleid dat invloed heeft op biodiversiteit, zoals het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid, wordt in de conclusies ook onderstreept. Dit aandachtspunt werd in het bijzonder ook
door Vlaanderen benadrukt en ondersteund.
1.14. Vlaanderen stapt in IPCEI Waterstof
Op 23 oktober ging een informele bijeenkomst van de ministers van Industrie en Interne Markt door.
Vlaanderen verwelkomde het werk van de Europese Commissie om buitenlandse subsidies aan te pakken
en gaf, net als andere lidstaten, aan dat een zorgvuldige aanpak en een grondige impactanalyse nodig zijn
en dat een evenwicht tussen eerlijke concurrentie en openheid voor buitenlandse investeerders gevonden
moet worden. Net als verschillende lidstaten benadrukte Vlaanderen ook het belang van een goed werkende
interne markt. Vlaanderen en verschillende lidstaten onderstreepten het belang van de EUIndustriestrategie, die deel uitmaakt van een pakket aan maatregelen dat het concurrentievermogen van
de Europese economie moet versterken. Verder kondigde Vlaanderen aan klaar te zijn om in de IPCEI
Waterstof te stappen. Een IPCEI of ‘Important Project of Common European interest’ is een ambitieus project
van strategisch belang waar meerdere lidstaten bij betrokken zijn en dat een grote impact heeft op het
concurrentievermogen, duurzaamheid of waardevermeerdering binnen de EU. Vlaanderen besteedde
daarbij specifieke aandacht aan het belang van waterstof als een voorbeeld van een hernieuwbare en
baanbrekende technologie.
1.15. België steunt Passau Verklaring over digitalisering van transportsector
Het centrale thema van de informele bijeenkomst van de ministers van Transport van 29 oktober was de
digitale transformatie in de transportsector. De ministers bespraken hoe de transportsector digitalisering
kan inzetten om de sector duurzamer, veiliger, betrouwbaarder en efficiënter te maken in de toekomst. De
standpunten werden door het Duits Voorzitterschap samengebracht in de Passau Verklaring. Deze
Verklaring zou volgens het Voorzitterschap als input kunnen dienen voor de aankomende Strategie voor
Slimme en Duurzame Mobiliteit van de Europese Commissie. Aansluitend op de Raad werd de Passau
Verklaring formeel ondertekend door Duits minister van Transport Andreas Scheuer. Alle andere lidstaten
spraken tijdens de debatten hun steun uit voor de Verklaring. Ook Vlaanderen ziet digitalisering voor de
sector als prioritair en noodzakelijk om de transportsector future-proof te maken. Tijdens de debatten werd
er vooral nadruk gelegd op enerzijds de link tussen digitalisering en duurzaamheid en de voordelen die
digitalisering met zich meebrengt voor een vergroening van de transportsector, en anderzijds op de
noodzaak van een gedeelde Europese ‘Data Space for Mobility’ voor een geconnecteerd en competitief
Europa.
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2. Ontwikkelingen inzake EU-regelgeving
2.1. Voorstellen van richtlijn
Tussen 1 en 31 oktober 2020 werden drie voorstellen van richtlijn gepubliceerd. Zie bijlage II.
Deze behandelen volgende onderwerpen:
-

toereikende minimumlonen in de Europese Unie
tijdelijke maatregelen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde voor COVID-19vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn
2008/68/EG

2.2. Aangenomen richtlijnen
Tussen 1 en 31 oktober 2020 werd één aangenomen richtlijn gepubliceerd. Zie bijlage II.
Deze behandelt volgend onderwerp:
-

markten voor financiële instrumenten

2.3. Omzetting EU-richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde
In bijlage II gaat een stand van zaken van de omzetting van EU-richtlijnen in de Vlaamse rechtsorde.

2.3.1.

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 2020

Het Vlaams scorebord van december 2020 telt 15 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
Hier zijn al 9 richtlijnen van omgezet.
B.

Vlaams scorebord juni 2021

Het Vlaams scorebord van juni 2021 telt 2 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
C.

Vlaams scorebord december 2021

Het Vlaams scorebord van december 2021 telt 5 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.

2.3.2.

Overige Vlaamse omzettingsdossiers

Er zijn momenteel geen richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten.
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2.4. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid moest in oktober 2020 nog maatregelen nemen in 15 inbreukdossiers (= de lopende
inbreukdossiers). Het gaat om:
-

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

De Vlaamse overheid was in oktober 2020 betrokken in 12 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen
reeds werden genomen (= de afgeronde inbreukdossiers). Het gaat om:
-

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

Overzichtstabel - stand van de procedure van de lopende inbreukdossiers:
31.10. 30.11. 31.01. 29.02. 31.03. 30.04. 31.05. 30.06. 31.08. 30.09. 31.10.
Stand van de procedure 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Ingebrekestellingen

9

9

11

11

11

12

13

13

12

11

13

Met redenen omklede
adviezen

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Dagvaardingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

12

12

12

13

15

15

14

13

15

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

Bijlagen
Meer informatie vindt u als bijlage:
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BIJLAGE I
BIJLAGE II

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

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