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BIJLAGE I: AGENDA (EUROPESE) RAAD
1.

Agenda september 2021

01-02/09/2021
02-03/09/2021

05-07/09/2021
06/09/2021

10/09/2021
10-11/09/2021

21/09/2021
22-23/09/2021

23-24/09/2021

28/09/2021
29/09/2021

Informele Raad Buitenlandse Federaal
Zaken (defensie)
Informele bijeenkomst van de Federaal
ministers van Buitenlandse
Zaken (Gymnich)
Informele bijeenkomst van de Landbouw: Federaal
ministers van Landbouw
Informele bijeenkomst van de Federaal
ministers van Economische en
Financiële Zaken
Eurogroep
Federaal
Informele bijeenkomst van de Federaal
ministers van Economische en
Financiële Zaken
Raad Algemene Zaken
Federaal
Informele bijeenkomst van de Vervoer: Federaal;
ministers van Vervoer en
Energie: Federaal
Energie
Informele bijeenkomst van de Federaal
ministers van
Werkgelegenheid, Sociaal
Beleid, Volksgezondheid en
Consumentenzaken
(Consumentenbescherming)
Raad Concurrentievermogen Vlaams Gewest
(Onderzoek)
Raad Concurrentievermogen Interne Markt:
(Interne Markt en Industrie) Federaal;
Industrie: BHG

/
/

Landbouw: Vlaams
Gewest/Waals Gewest
/

/
/

/
Vervoer: Vlaams
Gewest; Energie: Waals
Gewest
WerkgelegenheidSociale Zaken: Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
Volksgezondheid:
Duitstalige
Gemeenschap;
Consumentenzaken: /
Federaal
Interne Markt: Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
Industrie: Federaal

2. Agenda oktober 2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07-08/10/2021
11-12/10/2021

Eurogroep
Raad Economische en
Financiële Zaken
Raad Milieu
Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken
Raad Landbouw en Visserij

Federaal
Federaal

/
/

Waals Gewest
Federaal

Federaal
/

Landbouw: Federaal; Landbouw: Vlaams
Visserij: Vlaams
Gewest/Waals Gewest;
Gewest
Visserij: /
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12/10/2021

14/10/2021

15/10/2021

18/10/2021
19/10/2021
21-22/10/2021
28/10/2021

Informele bijeenkomst van de Federaal
ministers van
Volksgezondheid
Informele bijeenkomst van de Federaal
ministers van
Telecommunicatie
Raad Werkgelegenheid,
Federaal
Sociaal Beleid,
Volksgezondheid en
Consumentenzaken
(Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid)
Raad Buitenlandse Zaken
Federaal
Raad Algemene Zaken
Federaal
Europese Raad
Federaal
Informele bijeenkomst van de Federaal
ministers van Economische en
Financiële Zaken

Duitstalige
Gemeenschap
/

WerkgelegenheidSociale Zaken: Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

/
/
/
/
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 30 september 2021 werden drie voorstellen van richtlijnen gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU)2021/0547
Naam: Harmonisatie van de
wetgevingen van de lidstaten inzake
het op de markt aanbieden van
radioapparatuur
RL: (EU) 2021/0582
Naam: Het herstel en de afwikkeling
van
verzekeringsen
herverzekeringsondernemingen
RL: (EU) 2021/0581
Naam: Macroprudentiële instrumenten

2.

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot
wijziging van Richtlijn 2014/53/EU betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van
radioapparatuur
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot
vaststelling van een kader voor het herstel en de afwikkeling van verzekeringsen herverzekeringsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen
2002/47/EC, 2004/25/EC, 2009/138/EC, (EU) 2017/1132 en Verordening (EU) No
1094/2010 en (EU) No 648/2012
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot
wijziging van Richtlijn 2009/138/EG wat betreft evenredigheid, kwaliteit van
het toezicht, verslaglegging, garantiemaatregelen op lange termijn,
macroprudentiële instrumenten, duurzaamheidsrisico's, groeps- en
grensoverschrijdend toezicht

Omzettingstermijn

Bevoegdheid1
Federaal

Federaal,

Federaal

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 30 september 2021 werden twee aangenomen richtlijnen gepubliceerd.

1

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt een indicatieve inschatting vermeld of de aangenomen richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld. Richtlijnen waar
Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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Dossier
RL: (EU) 2021/ 1717
Naam: Benamingen van
voertuigcategorieën en de
toevoeging van eCall
RL: (EU)2021/1716
Naam: De benamingen van
voertuigcategorieën

2

Inhoud
Omzettingstermijn Bevoegdheid2
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1717 van de Commissie van 9 juli 2021 tot wijziging van
27/09/2022
Vlaamse
bevoegdheid
Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de actualisering
Mobiliteit en
van bepaalde benamingen van voertuigcategorieën en de toevoeging van eCall aan de
Openbare Werken.
lijst van te controleren punten, de methoden, de redenen voor afkeuring en de
beoordeling van gebreken in de bijlagen I en III bij die richtlijn (1)
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1716 van de Commissie van 29 juni 2021 tot wijziging
27/09/2022
Vlaamse
bevoegdheid
van Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft wijzigingen
Mobiliteit en
van de benamingen van voertuigcategorieën ten gevolge van de gewijzigde
Openbare Werken.
typegoedkeuringswetgeving (1)

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

Stand van zaken omzettingsdossiers

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

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen maakt de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord op. Het scorebord van de Europese
Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de 27 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams
scorebord interne markt” samengesteld.
A. Vlaams scorebord van december 20213
Het Vlaams scorebord van december 2021 telt 10 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten. Hier zijn 5 richtlijnen van omgezet.
OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
RL: (EU) 2019/883
Naam:
Havenontvangstvoorzieningen voor
de afvalafgifte van schepen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir

3

Stand van zaken
Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake
havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en
tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG
De Richtlijn wordt omgezet via een decreet tot wijziging van het materialendecreet en een besluit tot
wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het materialendecreet.
Het decreet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1 april 2021,

Termijn
28/06/2021

Het Vlaams scorebord van december 2021 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2021.
Dat laatste is een overzicht van de nog om te zetten “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2021 en waarvoor de integrale
omzetting moet worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2021.
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RL: (EU) 2021/1047
Naam: Gemeenschappelijke EU-lijst
van militaire goederen
Beleidsdomein(en): KBBJ
Minister(s): Jambon

RL: (EU) 2018/851
Naam: Afvalstoffen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir

RL: 2019/1024
Naam: Open data en het hergebruik
van overheidsinformatie
Beleidsdomein(en): KBBJ, EWI
Minister(s): Jambon, Crevits, Somers
RL: (EU) 2018/1972
Naam: Europees wetboek voor
elektronische communicatie
Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Dalle

Het besluit is gepubliceerd op 17 Augustus 2021, Er is een ingebrekestelling voor deze RL (2021 0151),
maar hiervoor is er een brief geschreven naar de Commissie met een verwijzing naar de notificatie
van volledige omzetting voor Vlaanderen op 24 augustus 2021.
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1047 van de Commissie van 5 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn
2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijwerking van de lijst van defensie
gerelateerde producten om deze in overeenstemming te brengen met de bijgewerkte gemeenschappelijke
EU-lijst van militaire goederen van 17 februari 2020 (1)
Omzetting gebeurt automatisch. Het Wapenhandeldecreet artikel 2, 5°, vermijdt jaarlijkse
aanpassingen door ook voor het toepassingsgebied van richtlijn 2009/43 rechtstreeks te verwijzen
naar de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, zoals die laatst is gepubliceerd in het
Publicatieblad van de EU.
Aanmelding bij de Commissie op 24/09/2021
Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
2008/98/EG betreffende afvalstoffen
• Reeds gedeeltelijk omgezet via een besluit van de Vlaamse regering van 22 maart 2019. Dit werd op
7 juni 2019 gepubliceerd in het B.S. Andere bepalingen worden omgezet via een decreet tot wijziging
van het materialendecreet en een besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het
materialendecreet.
• Het decreet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 april 2021 en aangemeld bij de Europese
Commissie op 6 april 2021.
• Het besluit is gepubliceerd in het BS op 17 augustus 2021. Op 24 en 25 Augustus 2021 vond de
notificatie plaats aan de EU
Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het
hergebruik van overheidsinformatie
De Richtlijn wordt omgezet door een decreet tot wijziging van het Bestuursdecreet..Het
bestuursdecreet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 juli 2021, notificatie aan de
Commissie is gestuurd op 9 Juli 2021.
Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van
het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)
Het Europees wetboek wordt omgezet in een afzonderlijk decreet (los van de omzetting van de AVMDrichtlijn).
Het omzettingsdecreet werd op 4 augustus gepubliceerd in het BS, en genotificeerd aan de
Commissie op 24 september 2021.

30/09/2021

05/07/2020

17/07/2021

21/12/2020
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2019/520
Naam: Interoperabiliteit van
elektronische tolheffingssystemen
voor het wegverkeer en facilitering
van de grensoverschrijdende
uitwisseling van informatie over
niet-betaling van wegentol in de
Unie
Beleidsdomein(en): FB, MOW
Minister(s): Diependaele, Peeters
Richtlijn: (EU) 2018/645
Naam: De vakbekwaamheid en de
opleiding en nascholing van
bestuurders van bepaalde voor
goederen- en personenvervoer over
de weg bestemde voertuigen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters

Stand van zaken
Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de
interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de
grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie
Nadat het voorontwerp van decreet was gewijzigd omwille van nieuwe elementen inzake
gegevensbescherming en gegevensverwerking, werd het dossier op 10 september voor de tweede maal
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Nu moet eerst advies worden uitgebracht door de MORA
en de Raad van State. Vervolgens gaat de wettekst naar het Vlaams Parlement.

Termijn
19/10/2021

Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn
2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde
voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende
het rijbewijs
We hebben in juli een tweede ingebrekestelling voor richtlijn 2018/645 verkregen. Deze ingebrekestelling is
specifiek voor artikel 1(6) van de richtlijn. De omzetting van dit artikel wordt momenteel administratief
voorbereid. Een antwoord van de bevoegde minister op de ingebrekestelling werd opgeladen in Themis op
27/09/2021.

27/09/2021

Richtlijn: (EU) 2019/944
Naam: Gemeenschappelijke regels
voor interne markt elektriciteit
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir

Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU
Het besluit tot wijziging van het energiebesluit wat betreft energiegemeenschappen, fasering en
timing van energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom door één actieve afnemer aan één
andere actieve afnemer en informatieverstrekking door de leverancier aan de netgebruiker werd een
tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 september 2021. De definitieve
goedkeuring wordt verwacht medio november 2021. De publicatie tegen einde november 2021.
De delegaties uit het EMD-decreet met betrekking tot de activiteiten van de netbeheerders en
flexibiliteit worden niet in dit besluit behandeld, maar zullen in een volgend besluit aan bod komen.

31/12/2021

Richtlijn: (EU) 2021/1226
Naam: Bepalingsmethoden voor
lawaai met het oog op aanpassing
aan de wetenschappelijke en
technische vooruitgang
Beleidsdomein(en): OMG

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1226 van de Commissie van 21 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij
Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke
bepalingsmethoden voor lawaai met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang.
De bestaande omzettingsbepaling die verwijst naar de bijlage II, volstaat in beginsel als omzetting
van alle toekomstige wijzigende richtlijnen, die deze bijlage wijzigen (dynamisch omzetting)

31/12/2021
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Minister(s): Demir
Richtlijn: (EU) 2018/2001
Naam: Gebruik van energie uit
hernieuwbare bronnen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir

Artikel 19 is reeds omgezet via een besluit van de Vlaams Regering van 17 mei 2019. Dit besluit werd op
03/09/2019 bij de Europese Commissie aangemeld.
Andere onderdelen van de Richtlijn worden omgezet via:
- Het decreet inzake energiegemeenschappen en energieflexibiliteit is op 17/03/2021 in plenaire
vergadering goedgekeurd.
- Het decreet van 2 april 2021 tot wijziging van het energiedecreet werd 28 mei 2021 gepubliceerd en op
10 juni 2021 en genotificeerd (MNE(2021)04121)
- Het besluit tot wijziging van het energiebesluit (VZBIII) werd op 28 mei 2021 gepubliceerd en op 31 mei
2021 genotificeerd (MNE(2021)03828).
Het besluit tot wijziging van het energiebesluit wat betreft energiegemeenschappen, fasering en timing van
energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom door één actieve afnemer aan één andere actieve
afnemer en informatieverstrekking door de leverancier aan de netgebruiker werd een tweede maal principieel
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 september 2021. De definitieve goedkeuring wordt verwacht
medio november 2021. De publicatie tegen einde november 2021.

30/06/2021

B. Vlaams scorebord van juni 20224
Het Vlaams scorebord van juni 2022 telt 9 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2019/1936
Naam: Het beheer van de
verkeersveiligheid van
weginfrastructuur
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
RL: (EU) 2019/1937

4

Stand van zaken
Richtlijn (EU) 2019/1936 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 tot wijziging van
Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
Het ontwerpdecreet werd voor de tweede keer goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het
uitvoeringsbesluit is in voorbereiding en het advies van de Inspecteur van Financiën en wetgevend
technisch advies werden voorafgaand aangevraagd. De omzetting van de richtlijn tegen december blijft
haalbaar.

Termijn
17/12/2021

Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming
van personen die inbreuken op het Unierecht melden

17/12/2021

Het Vlaams scorebord van juni 2022 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2022. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2022 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld aan
de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2022.
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Naam: De bescherming van
personen die inbreuken op het
Unierecht melden
Beleidsdomein(en): KBBJ
Minister(s): Somers
RL: (EU) 2021/746
Naam: Onderzoek van bepaalde
rassen van landbouw- en
groentegewassen, botanische
namen van planten
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits
RL: (EU) 2019/1937
Naam: De bescherming van
personen die inbreuken op het
Unierecht melden
Beleidsdomein(en): KBBJ
Minister(s): Somers
RL: (EU) 2020/367
Naam: Bepalingsmethoden voor de
schadelijke effecten van
omgevingslawaai
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
RL: (EU) 2020/12
Naam: Competenties en de
overeenkomstige kennis en
vaardigheden voor
praktijkexamens, de goedkeuring
van simulatoren en medische
geschiktheid
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
RL: (EU) 2017/2397

Omzetting in voorbereiding op administratief niveau via een wijziging van het Bestuursdecreet en het
Ombudsdecreet.

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2021/746 van de Commissie van 6 mei 2021 tot wijziging van de Richtlijnen
2003/90/EG en 2003/91/EG wat betreft de protocollen voor het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouw- en groentegewassen en tot wijziging van Richtlijn 2003/90/EG wat betreft bepaalde botanische
namen van planten.
Dit wordt omgezet via een Ministerieel Besluit. Dit MB werd ondertekend op 21/9/2021. De publicatieaanvraag
in het BS werd gedaan (publicatie ten laatste begin december)

31/12/2021

Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming
van personen die inbreuken op het Unierecht melden
Omzetting in voorbereiding op administratief niveau via een wijziging van het Bestuursdecreet en het
Ombudsdecreet.

17/12/2021

Richtlijn (EU) 2020/367 van de Commissie van 4 maart 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn
2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de vaststelling van bepalingsmethoden voor de
schadelijke effecten van omgevingslawaai betreft.
- Een voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van Vlarem is ter inzage gelegd voor
het publiek en de adviesraden (wegens wijziging van een milieukwaliteitsnorm). De opmerkingen worden
verwerkt en het regelgevingsdossier wordt verder op punt geteld. Publicatie verwacht voor december
2021.
Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/12 van de Commissie van 2 augustus 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU)
2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft normen betreffende competenties en de
overeenkomstige kennis en vaardigheden voor praktijkexamens, de goedkeuring van simulatoren en medische
geschiktheid
Omzetting in voorbereiding op administratief niveau. Deze gebeurt samen met de omzetting van Richtlijn
(EU) 2017/2397.
- Er is verder intern overleg nodig over het tijdig bekomen van een binnenvaartcertificaat. Mogelijks is een
overgangsperiode van enkele maanden nodig. De juristen van de verschillende betrokken entiteiten
volgen dit verder op
Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de Richtlijnen 91/672/EEG en
96/50/EG van de Raad

31/12/2021

17/01/2022

17/01/2022
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Naam: De erkenning van
beroepskwalificaties in de
binnenvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
RL: (EU) 2021/415
Naam: Taxonomische groepen en
namen van bepaalde soorten zaden
en onkruid
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits

RL: (EU) 2021/1233
Naam: De erkenning van
beroepskwalificaties in de
binnenvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters

Omzetting in voorbereiding op administratief niveau. Deze gebeurt samen met de omzetting van Richtlijn
(EU) 2020/12.
- Er is verder intern overleg nodig over het tijdig bekomen van een binnenvaartcertificaat. Mogelijks is een
overgangsperiode van enkele maanden nodig. De juristen van de verschillende betrokken entiteiten
volgen dit verder op
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2021/415 van de Commissie van 8 maart 2021 tot wijziging van de Richtlijnen
66/401/EEG en 66/402/EEG van de Raad teneinde de taxonomische groepen en namen van bepaalde soorten
zaden en onkruid aan de ontwikkeling van wetenschappelijke en technische kennis aan te passen
Dit zal omgezet worden via een Besluit van de Vlaamse Regering en een Ministerieel Besluit. Er is reeds een
WTA-advies geformuleerd op 30 april 2021. Een gunstig advies van IF werd bekomen op 30 mei 2021. Een
gunstig advies van de PW ICLB werd bekomen op 20 mei 2021 en dit werd bekrachtigd door de ICLB op 4 juni
2021. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd principieel goedgekeurd op de Vlaamse
Regering van 2/7/2021. De adviestermijn van de Raad van State verstreek op 23/8/2021. De Raad van State
verkeerde echter in de onmogelijkheid om advies te kunnen verstrekken. Dit ontwerp van besluit zal in de
loop van september voor definitieve goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.
Het ontwerp van ministerieel besluit werd voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De adviestermijn
verstreek op 25/8/21 maar de Raad verkeerde in de onmogelijkheid om een advies te verstrekken. Dit ontwerp
van ministerieel besluit zal begin ligt ter ondertekening op het kabinet. Er wordt verwacht dat dit besluit in
oktober kan worden voorgelegd op de Vlaamse Regerering voor definitieve goedkeuring.
Richtlijn (EU) 2021/1233 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2021 tot wijziging van Richtlijn
(EU) 2017/2397 wat betreft de overgangsmaatregelen voor de erkenning van certificaten van derde landen
- Deze richtlijn houdt verband met de Richtlijn (EU) 2017/2397 wat betreft de overgangsmaatregelen voor
de erkenning van certificaten van derde landen. Dit zal in één beweging worden omgezet
- Er is verder intern overleg nodig over het tijdig bekomen van een binnenvaartcertificaat. Mogelijks is een
overgangsperiode van enkele maanden nodig. De juristen van de verschillende betrokken entiteiten
volgen dit verder op.
- Deze RL is gelinkt aan RL 2017/2397

31/01/2022

17/01/2022

C. Vlaams scorebord van december 20225
Het Vlaams scorebord van december 2022 telt 4 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.

5

Het Vlaams scorebord van december 2022 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2022.
Dat laatste is een overzicht van de nog om te zetten “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2022 en waarvoor de integrale
omzetting moet worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2022.
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2019/882
Naam:
Toegankelijkheidsvoorschriften
voor producten en diensten
Beleidsdomein(en): KBBJ, CJM, MOW
Minister(s): Jambon, Peeters, Dalle

RL: (EU) 2020/2184
Naam: Kwaliteit van voor
menselijke consumptie bestemd
water
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
RL: (EU) 2021/514
Naam: Administratieve
samenwerking op het gebied van
belastingen
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Diependaele
RL: (EU) 2021/971
Naam: In de handel brengen van
groentezaad
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits

Stand van zaken
Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de
toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten
• KBBJ leidt het dossier.
• CJM (Media) zal de richtlijn alvast omzetten voor wat betreft de toegankelijkheid van
“eindapparatuur voor gebruik door consumenten, met interactieve computerfuncties voor toegang
tot audiovisuele mediadiensten” (artikel 2, lid 1, d)) en “diensten die toegang verlenen tot
audiovisuele mediadiensten” (artikel 2, lid 2, b)). Het ontwerpdecreet tot omzetting van de
Toegankelijkheidsrichtlijn werd een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering
op 16 juli 2021. De Sectorraad Media van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media heeft een advies geformuleerd op 13 september.
• Voor de artikels om te zetten door MOW werd ervoor gekozen om de regelgeving om te zetten via
bestuursrechtelijke maatregelen, met name via opname in de bestekken voor het Vervoer op Maat
(VOM), de Mobiliteitscentrale, De Waterbus en het nieuwe af te sluiten openbare dienstcontract
met De Lijn.

Termijn
28/6/2022

Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
• VMM werkt aan regelgevingsdossiers (aanpassing besluit, mogelijk ook een aanpassing van een
decreet). De omzetting vereist geen nieuwe regelgevende kaders. Het betreft vooral technische
aanpassingen.

12/01/2023

Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de
administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.
• Administratieve voorbereiding

31/12/2022

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2021/971 van de Commissie van 16 juni 2021 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn
66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen,
bijlage I bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen, bijlage I
bij Richtlijn 2002/54/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, bijlage I bij
Richtlijn 2002/55/EG betreffende het in de handel brengen van groentezaad, en bijlage I bij Richtlijn
2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en
vezelgewassen, wat het gebruik van biochemische en moleculaire technieken betreft

31/8/2022
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-

Momenteel fase van intern ontwerp, zal omgezet worden via een ministerieel besluit.

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

4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid moest in september 2021 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 en andere bronnen van het Europees recht

Daarnaast was de Vlaamse overheid in september 2021 betrokken bij 16 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de
afgeronde inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet formeel geklasseerd zijn door de Europese Commissie.6 Het gaat om:
-

6

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

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

Drie lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Nr.: 2021/0145
Naam: Gebruik van energie uit
hernieuwbare bronnen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: (EU) 2018/2001

Nr.: 2021/0144
Naam: De vakbekwaamheid en de
opleiding en nascholing van
bestuurders van bepaalde voor
goederen- en personenvervoer over
de weg bestemde voertuigen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Richtlijn: (EU) 2018/645

Laatste stand van zaken
Fase 2: IGS (23/07/2021)
23/09/2021: Deadline voor antwoord. Artikel 19 is reeds omgezet via een besluit van de Vlaams Regering van 17 mei 2019. Dit
besluit werd op 03/09/2019 bij de Europese Commissie aangemeld.
Andere onderdelen van de Richtlijn worden omgezet via:
- Het decreet inzake energiegemeenschappen en energieflexibiliteit is op 17/03/2021 in plenaire vergadering goedgekeurd.
- Het decreet van 2 april 2021 tot wijziging van het energiedecreet werd 28 mei 2021 gepubliceerd en op 10 juni 2021 en
genotificeerd (MNE(2021)04121)
- Het besluit tot wijziging van het energiebesluit (VZBIII) werd op 28 mei 2021 gepubliceerd en op 31 mei 2021 genotificeerd
(MNE(2021)03828).
• Het besluit tot wijziging van het energiebesluit wat betreft energiegemeenschappen, fasering en timing van
energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom door één actieve afnemer aan één andere actieve afnemer en
informatieverstrekking door de leverancier aan de netgebruiker werd een tweede maal principieel goedgekeurd door
de Vlaamse regering op 17 september 2021. De definitieve goedkeuring wordt verwacht medio november 2021. De
publicatie tegen einde november 2021.
Fase 2: IGS (26/07/2021)
Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG
betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en
personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs
- Dit is de tweede ingebrekestelling voor richtlijn 2018/645. De vorige ingebrekestelling 2020/0294, is in de tussentijd
afgerond voor Vlaanderen. Deze nieuwe ingebrekestelling is specifiek voor de bepalingen m.b.t. artikel 1(6) van de richtlijn,
die tegen 23 mei 2021 omgezet moesten zijn in de interne regelgeving. De omzetting van dit artikel wordt momenteel
administratief voorbereid.
- Een antwoord van de bevoegde minister op de ingebrekestelling werd opgeladen in Themis op 27/09/2021.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2020/0382
Fase 3: MROA (09/06/2017) Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van
Naam: Afvalstoffen
Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen
Beleidsdomein(en): OMG
De Commissie meent dat Vlaanderen in gebreke blijft art. 8, lid 3 van de Richtlijn om te zetten. Vlaanderen betwist dit in zijn
Minister(s): Demir
bijdrage aan het Belgische verweer.
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Richtlijn: (EU) 2018/851

•
•
•

Reeds gedeeltelijk omgezet via een besluit van de Vlaamse regering van 22 maart 2019. Dit werd op 7 juni 2019
gepubliceerd in het B.S.. Andere bepalingen worden omgezet via een decreet tot wijziging van het materialendecreet
en een besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het materialendecreet.
Het decreet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 april 2021 en aangemeld bij de Europese Commissie op 6
april 2021.
Op vrijdag 02/07/2021 heeft de Vlaamse Regering de wijzigingen van VLAREMA definitief goedgekeurd. Daarmee
worden de gewestelijke verplichtingen van de richtlijn geïmplementeerd in Vlaamse wetgeving.Publicatie vond plaats
op 17 augustus 2021. Op 24 en 25 Augustus 2021 vond de notificatie plaats aan de EU.

2. Twaalf lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Nr.: 2019/2299
Naam: Betalingsachterstand bij
handelstransacties
Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Diependaele
Richtlijn: 2011/7/EU
Nr.: 2020/2344
Naam: Milieueffectbeoordeling
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: 2011/92/EU

Nr.: 2020/2294

Laatste stand van zaken
Fase 2: IGS (18/02/2021)
15/04/2021: Vlaams antwoord op ingebrekestelling
Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van
betalingsachterstand bij handelstransacties.. De Europese Commissie stelt België en Vlaanderen in gebreke voor een gebrek
aan uitvoering van betalingstermijnen in de Richtlijn. Het antwoord aan Commissie werd gecoördineerd door de federale
overheid. Hierin betwist Vlaanderen de cijfers naar voorgebracht in de ingebrekestelling. Deze geven immers een vertekend
beeld van de betalingsachterstand.
Fase 2: IGS (4/12/2020)
3/02/2021: Vlaams antwoord op de ingebrekestelling ingediend
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en particuliere projecten. De Europese Commissie stelt België en Vlaanderen in gebreke voor de
vermeende verkeerde omzetting van meerdere bepalingen van de Richtlijn. Voor het Vlaamse Gewest gaat het onder andere
om art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9bis en meerdere bepalingen uit de bijlagen van de Richtlijn. Antwoord via de Vlaamse minister bevoegd
voor Omgeving op 3 februari 2021 ingediend; voor alle punten werd een verweer ingediend op één item na (inspraakprocedure
en informatieverplichtingen bij melding van een externe grensoverschrijdende MER-procedure).
Fase 2: IGS (30/10/2020)
26/02/2021: Vlaams antwoord op de ingebrekestelling ingediend
22/12/2020: verlenging antwoordtermijn toegekend
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Naam: Controleregeling en de
naleving van de regels van het
gemeenschappelijk visserijbeleid
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Crevits
Verordening: (EG) 1224/2009
Nr.: 2019/2227
Naam: Bestrijding van seksueel
misbruik en seksuele uitbuiting van
kinderen en kinderpornografie
Beleidsdomein(en): WVG, BUZA
Minister(s): Beke, Demir
Richtlijn: 2011/93/EU

Nr.: 2018/2375
Naam: Beroepskwalificaties &
dienstenrichtlijn
Beleidsdomein(en): EWI, OV, WVG,
OMG
Minister(s): Crevits, Weyts, Beke,
Demir
Richtlijn: 2005/36/EG en
2006/123/EG

Nr.: 2020/2107
Naam: Milieuaansprakelijkheid met
betrekking tot het voorkomen en
herstellen van milieuschade
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: 2004/35/EG

17/12/2020: verzoek verlenging antwoordtermijn ingediend
Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling
die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen
De Europese Commissie stelt België en Vlaanderen in gebreke voor de vermeende verkeerde toepassing van verschillende
bepalingen in de controleverordening, de uitvoeringsverordening bij de controleverordening, de IOO-verordening en GVBverordening. In het antwoord op de ingebrekestelling stelt de bevoegde dienst om binnen een realistisch tijdsschema de
nodige aanpassingen en verbeteringen door te voeren.
Fase 2: IGS (10/10/2019)
11/12/2019: Belgisch gecoördineerd antwoord op de IGS verzonden
Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad
De Europese Commissie meldt in haar ingebrekestelling meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijn en
roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren. In haar bijdrage aan het Belgische antwoord weerlegt
de Vlaamse overheid de grieven van de Commissie, onder meer wat de omzetting van bepalingen inzake beroepsgeheim en
kindersekstoerisme betreft. Het antwoord op het inbreukdossier werd gecoördineerd door FOD Justitie. Er loopt een EU pilot
dossier over dezelfde RL, het antwoord werd ook gecoördineerd door de FOD Justitie. (verzonden 27/12/2019)
Fase 2: IGS (6/06/2019)
5/08/2019: Belgisch antwoord op de ingebrekestelling verzonden
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties en Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende
diensten op de interne markt
De Commissie meldt voor Vlaanderen meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijnen en roept de
verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren. Vlaanderen beraadt zich over verdere stappen en heeft een
bijdrage voor het Belgische antwoord voorbereid. In haar bijdrage in het Belgische antwoord op de ingebrekestelling weerlegt
de Vlaamse overheid een aantal grieven van de Commissie. Zij stelt ook remediërende maatregelen in het vooruitzicht. Vanuit
Vlaanderen moet er momenteel geen regelgevend initiatief meer gestart worden. Vlaanderen wacht momenteel op een digitale
Tool die zou worden gecreëerd door DAV. Daarna is het aan de Vlaamse beleidsdomeinen om deze Tool te gebruiken bij de
technische uitvoering van deze Richtlijn
Fase 2: IGS (2/07/2020)
2/10/2020 en 9/10/2020: Vlaams antwoord op de IGS ingediend
Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met
betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade
De Europese Commissie stelt Vlaanderen in gebreke voor de vermeende verkeerde omzetting van artikel 12, lid 1, van de
Richtlijn. Deze bepaling is omgezet door het Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het
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Nr.: 2021/2006
Naam: Introductie en verspreiding
van invasieve uitheemse soorten
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Verordening: 1143/2014

voorkomen en herstellen van milieuschade op 2/10/2020 en op 9/10/2020 heeft Vlaanderen de Commissie geantwoord. In
deze brieven naar de Commissie betwist de bevoegde minister dat de richtlijn incorrect is omgezet.
Fase 2: IGS (09/06/2021)
De Commissie merkt op dat in uitvoering van Verordening nr. 1143/2014 betreffende de preventie en beheersing van de
introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten, de drie gewesten nog geen actieprogramma hebben bezorgd
Gezamenlijk antwoord werd verstuurd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierin werd het samenwerkingsakkoord
verder toegelicht met een indicatieve tijdlijn.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2204
Fase 3: MROA (28/04/2017)
Naam: Ongevallen in de
20/12/2019: bijkomend antwoord op de MROA verzonden
scheepvaartsector
14/11/2017: bijkomend antwoord op de MROA verzonden
Beleidsdomein(en): MOW
27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden
Minister(s): Peeters
De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast. Daarom werd België hiervoor
Richtlijn: 2009/18/EG
in gebreke gesteld op 26 februari 2016.
Om volledige uitvoering te geven aan richtlijn 2009/18/EG moet er een samenwerkingsakkoord afgesloten worden tussen de
federale overheid en de gewesten. Dit samenwerkingsakkoord wordt voorbereid op administratief niveau. Hiervoor moet ook
een rechtsgrond gecreëerd worden op Vlaams niveau. Momenteel wordt dit gecreëerd via wijzigingen in het
scheepvaartdecreet. Het wijzigingsdecreet is. Het advies van de Raad van State werd geformuleerd op 20 juli 2021. De
wijzigingen worden voorbereid op administratief niveau. Agendering scheepvaartdecreet voor definitieve goedkeuring op de
Vlaamse Regering wordt voorzien in oktober.
Op 18 januari 2021 werd er een brief verstuurd aan federaal minister Van Quickenborne met de vraag om te bevestigen dat
de uitvoering de facto nog bij het federale niveau ligt. De minister bevestigde op 25 januari per brief dat de uitvoering
verzekerd blijft.
De Europese Commissie wordt informeel op de hoogte gehouden van het verloop van het dossier.
Nr.: 2018/2283
Fase 3: MROA (14/05/2020)
Naam: Beroepskwalificaties
14/09/2020: antwoord op het MROA ingediend
Beleidsdomein(en): EWI, OV, WVG
5/12/2019: Vlaams antwoord op bijkomende IGS ingediend
Minister(s): Crevits, Weyts, Beke
10/10/2019: bijkomende IGS ontvangen.
Richtlijn: 2005/36/EG
24/04/2019: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties
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Nr.: 2019/2281
Naam: Tunnelrichtlijn
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Richtlijn: 2004/54/EG

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

De Europese Commissie meldt in haar ingebrekestelling voor Vlaanderen meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen
bij de richtlijn en roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren. In haar bijdrage in het Belgische
antwoord op de ingebrekestelling weerlegt de Vlaamse overheid verschillende grieven van de Commissie. Zij stelt ook een
aantal remediërende maatregelen in het vooruitzicht.
In de bijkomende IGS van 10 oktober 2019 meent de Europese Commissie dat de opleiding “HBO5” voor verpleegkundigen in
Vlaanderen niet voldoet aan de minimumopleidingseisen die zijn vastgesteld in artikel 31 van Richtlijn. In haar antwoord op
deze IGS stelt de Vlaamse overheid dat HBO5 wel degelijk voldoet aan de relevante Europese vereisten.
In het MROA van 14 mei 2020 wordt de Vlaamse overheid niet ontzien, en meermaals geviseerd. Tegelijk meldt de Europese
Commissie dat zij afziet van meerdere, eerder in de procedure aangehaalde grieven. In haar bijdrage aan het Belgische
antwoord op het MROA belooft de Vlaamse overheid onder meer het geviseerde RBK-decreet en besluit betreffende de zorgen bijstandsverlening in de thuiszorg aan te passen.
Op 31 mei 2021 wordt de wijziging van het decreet betreffende de erkenning van beroepskwalificaties gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.- De omzetting van de HBO-5 opleiding moet nog intra-federaal en politiek worden afgestemd. Dit dossier
wordt getrokken door Kabinet Weyts.
Fase 3: MROA (3/12/2020)
2/02/2021: Vlaams antwoord op de MROA ingediend
10/02/2020: Vlaams antwoord op de IGS ingediend, na ingebrekestelling op 10 september 2019
10/12/2019: verlenging antwoordtermijn toegekend
5/12/2019: Vlaams verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend
Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels
in het trans-Europese wegennet
De Europese Commissie meldt in haar ingebrekestelling dat een aantal Vlaamse tunnels niet voldoen aan de vereisten van de
richtlijn. Zij roept de bevoegde overheden op om zich te regulariseren. In het antwoord op de IGS verschaft de Vlaamse
overheid een gedetailleerde planning voor de omzetting van de Richtlijn.
In haar MROA van 4 december herneemt de Commissie de grieven uit de ingebrekestelling. Zij roept de bevoegde overheden
op om zich te regulariseren. Zij vraagt ook om bijkomende motivering en verduidelijking bij de eerder opgemaakte planning.
Er zijn intussen twee nota's in opmaak die voortvloeien uit het bilateraal overleg met de Commissie van 4/05/2021.
o Een nota over de herbevestiging van het engagement op regeringsniveau om alle TERN-tunnels in de
toekomst volledig te conformeren met alle structurele minimumeisen zoals opgenomen in de Richtlijn.
Deze nota wordt momenteel nog voorbereid.
o Een tweede nota over de constructiekosten. Deze nota werd op 14/07/2021 aan de Commissie bezorgd. DG
MOVE bevestigde ontvangst van dit document, maar heeft nog niet ten gronde gereageerd.
Fase 3: MROA (18/02/2021)
19/04/2021: Vlaams antwoord op MROA
2/12/2019: aanvullend Vlaams antwoord op de IGS verzonden
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Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: Richtlijn 2008/50/EG

8/03/2019: Vlaams antwoord op de IGS verzonden
14/12/2018: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese Commissie
Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere
lucht voor Europa. De Europese Commissie stelt dat de door de Richtlijn vastgestelde jaargrenswaarde voor stikstofdioxide
(NO2) in de Agglomeratie Antwerpen overschreden is. Zij stelt België en Vlaanderen daarom in gebreke voor de vermeende
niet-naleving van artikel 13 lid 1 gelezen in samenhang met bijlage XI en van artikel 23 lid 1, tweede alinea. In de MROA dd. 18
februari 2021 ziet de Commissie af van enkele eerder aangehaalde grieven, maar zij stelt dat het opgemaakte Vlaamse
luchtkwaliteitsplan onvoldoende toereikend is. De Vlaamse overheid heeft gereageerd op 20 april 2021, hierin werd onder
andere aangehaald dat de definitieve cijfers pas een jaar na de meeting beschikbaar zijn. De commissie heeft voorlopig nog
niet gereageerd.

Nr.: 2020/2210
Naam: Havendiensten en
gemeenschappelijke regels inzake
de financiële transparantie van
havens
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Verordening: (EU) 2017/352

Fase 3: MROA (9/06/2021)
2/10/2020: Vlaams antwoord op de IGS ingediend, na ingebrekestelling op 2 juli 2020.
Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor
het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens
De Europese Commissie stelt Vlaanderen in gebreke voor een vermeend gebrek aan uitvoering van artikel 16, lid 7, artikel 17
en artikel 19 van de verordening. Volgens deze bepalingen moeten (de bevoegde overheden van) lidstaten een bijzondere
klachtenprocedure en sanctiekader oprichten om de bepalingen van de verordening te handhaven. In het Vlaamse antwoord
op de IGS stelt de bevoegde minister dat de Verordening uitgevoerd zal worden via een aanpassing van het Havendecreet.
Deze aanpassing wordt momenteel besproken met de havens.
Vlaanderen heeft op 26/07/2021 een formele reactie bezorgd aan de Europese Commissie op het Met Redenen Omkleed Advies
van 9/06/2021. Na het verwerken van de adviezen van de MORA en VTC is het ontwerp verzonden naar de Raad van State.

3. Twaalf afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Nr.: 2020/0294
Naam: De vakbekwaamheid en de
opleiding en nascholing van
bestuurders van bepaalde voor
goederen- en personenvervoer over
de weg bestemde voertuigen
Beleidsdomein(en): MOW

Laatste stand van zaken
Fase 2: IGS (17/07/2020)
Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG
betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en
personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs
De Europese Commissie stelt Vlaanderen en België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 23 mei
2020 omgezet moest zijn. De volledige Vlaamse omzetting is op 12 augustus 2020 aangemeld bij de Europese Commissie.
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Minister(s): Peeters
Richtlijn: (EU) 2018/645
Nr: 2017/0287
Naam: Periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Richtlijn; 2014/45

Nr.: 2020/0135
Naam: Energieprestatie van
gebouwen en energie-efficiëntie
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: (EU) 2018/844

Nr.: 2020/0501
Naam: Audiovisuele mediadiensten
Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Dalle
Richtlijn: (EU) 2018/1808

Fase 2: IGS (19/07/2017)
30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017
Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle
van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke technische controle van
voertuigen en hun aanhangwagens. Het besluit werd op 17 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 18 mei 2018
aangemeld bij de Europese Commissie.
Fase 2: IGS (27/05/2020)
8/12/2020: antwoord op de IGS ingediend
11/09/2020: verlenging antwoordtermijn toegekend
2/09/2020: verzoek verlenging antwoordtermijn ingediend
Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU
betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie
De Europese Commissie stelt Vlaanderen en België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de richtlijn, die tegen 10 maart
2020 omgezet moest zijn. De Richtlijn is ondertussen omgezet met:
▪ Het verzameldecreet is op 25 november 2020 in het Staatsblad verschenen en aangemeld bij de Europese Commissie.
▪ Het verzamelbesluit verscheen op 28 oktober 2020 in het Belgisch Staatsblad. Het besluit werd op 30 oktober 2020
bij de Commissie aangemeld.
▪ De wijziging van het Stookoliebesluit en Vlarem is op 25 februari in het Staatsblad verschenen. Het is op 25 februari
ook bij de Europese Commissie aangemeld.
▪ Het besluit elektromobiliteit is op 30 december 2020 in het Staatsblad verschenen. Het is op 13 januari 2021 bij de
Commissie aangemeld.
▪ Het besluit inzake de overdracht aan niet-aangifteplichtige eigenaars is op 23 april 2021 definitief goedgekeurd en
aangemeld bij de Commissie op 31 mei 2021.
▪ De Concordantietabel werd op 13 juli 2021 meegedeeld aan de Commissie, de omzetting van deze RL is volledig en
dit is ook zo medegedeeld met de Commissie.
Fase 2: IGS (20/11/2020)
19/03/2021: Belgisch antwoord op de ingebrekestelling ingediend;
14/01/2021: verzoek verlenging antwoordtermijn goedgekeurd;
4/01/2021: verzoek verlenging antwoordtermijn ingediend;
14/01/2021: de verlenging van de antwoordtermijn wordt toegekend.
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Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden
van audiovisuele mediadiensten
De Europese Commissie stelt België en Vlaanderen in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn. Deze moest tegen
19 september 2020 omgezet zijn. Het recent goedgekeurde omzettingsdecreet is via het Belgische antwoord van 19 maart 2021
aan de Commissie bezorgd. Het decreet is gepubliceerd in het Staatsblad op 29 april 2021 en op 21 mei 2021 aangemeld bij
de Commissie.
Nr.: 2021/0008
Naam: Europees wetboek voor
elektronische communicatie
Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Dalle
Richtlijn: (EU) 2018/1972

Nr.: 2020/0385
Naam: Evenredigheidsbeoordeling
voorafgaand aan een nieuwe
reglementering van beroepen
Beleidsdomein(en): EWI
Minister(s): Crevits
Richtlijn: (EU) 2018/958

Nr.: 2021/0151
Naam: Havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte
van schepen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: (EU) 2019/883

Fase 2: IGS (3/02/2021)
23/03/2021: verlenging antwoordtermijn goedgekeurd;
10/03/2021: verzoek verlenging antwoordtermijn ingediend;
05/06/2021: een verlenging van de antwoordtermijn wordt toegekend;
01/06/2021: antwoord op ingebrekestelling.
Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees
wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)
Het Europees wetboek wordt omgezet in een afzonderlijk decreet (los van de omzetting van de AVMD-richtlijn).
• Het ontwerpdecreet tot omzetting van het Europees Wetboek werd gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 4
augustus 2021. Op 24 september werd de omzetting genotificeerd aan de Commissie.
Fase 2: IGS (7/10/2020)
15/02/2021: Vlaams antwoord op de ingebrekestelling ingediend
27/11/2020: verlenging antwoordtermijn toegekend
23/11/2020: verzoek verlenging antwoordtermijn ingediend
Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling
voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen
De Commissie stelt Vlaanderen en België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 30 juli 2020
omgezet moest zijn.
Omzetting via een decreet tot wijziging van het decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
Het decreet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 mei 2021. Het werd bij de Commissie aangemeld op 25 juni 2021.
Fase 2: IGS (36/07/2021)
De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2019/883/EG laattijdig werd omgezet
Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake havenontvangstvoorzieningen voor
de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG.
De Richtlijn werd omgezet via een decreet tot wijziging van het materialendecreet en een besluit tot wijziging van het
uitvoeringsbesluit bij het materialendecreet. Het decreet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1/04/2021.
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Nr.: 2021/0156
Naam: Aanpassing aan de
wetenschappelijke en technische
vooruitgang van de bijlagen bij
Richtlijn 2008/68/EG
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Peeters
Richtlijn: (EU) 2020/1833
Nr.: 2020/0502
Naam: Energie-efficiëntie.
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: (EU) 2018/2002

Het besluit is gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 17 Augustus 2021. Notificatie aan de Commissie op 25 Augustus 2021.
De omzetting van deze richtlijn is bijgevolg volledig voor Vlaanderen.
Fase 2: IGS (23/07/2021):
Wat betreft het ADN (gevaarlijke goederen over het water) werd het BVR ADN gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 16/06 en tevens op 16/06 opgeladen in de THEMIS-databank van de Commissie.
Wat betreft het ADR (gevaarlijke goederen over de weg) werd het BVR ADR gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 24/06. Dit werd op 30/06 opgeladen in de THEMIS-databank.
Het Vlaamse Gewest heeft deze richtlijn tijdig omgezet en is bijgevolg niet gevat door deze ingebrekestelling.

Fase 2: IGS (23/11/2020)
Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van Richtlijn
2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie.
Volledige omzetting genotificeerd aan de Commissie op 04/12/2020.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2018/0131
Fase 3: MROA (25/07/2019)
Naam: Voorwaarden voor toegang
26/09/2019: Belgisch gecoördineerd antwoord op MROA verzonden
en verblijf van derdelanders met
25/07/2019: MROA ontvangen.
het oog op onderzoek, studie,
20/03/2019: Vlaamse omzetting volledig
stages, vrijwilligerswerk,
23/11/2018: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden.
scholierenuitwisseling, educatieve
21/09/2018: verzoek tot verlenging antwoordtermijn afgewezen.
projecten of au-pairactiviteiten
19/09/2018: verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2018
Beleidsdomein(en): WSE, OV, CJSM, Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en
EWI, WVG en KBBJ
verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve
Minister(s): Crevits, Weyts, Jambon, projecten of au-pairactiviteiten
Beke, Dalle en Somers
De Europese Commissie stelt België in gebreke voor de laattijdige omzetting van de Richtlijn, die tegen 23 mei 2018 omgezet
Richtlijn: (EU) 2016/801
moest zijn.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de laatste om te zetten onderdelen van de Richtlijn omgezet door:
een uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams
Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het
samenwerkingsakkoord van 2 februari tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het BrusselsHoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
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Nr.: 2020/0380
Naam: Autowrakken, afgedankte
batterijen en accu’s en afgedankte
elektrische en elektronische
apparatuur
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: (EU) 2018/849
Nr.: 2020/0381
Naam: Storten van afvalstoffen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijn: (EU) 2018/850

toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de
tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. De tekst van het uitvoerend samenwerkingsakkoord
werd op 26 oktober 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 6 december 2018 ondertekend door de
bevoegde ministers. Dit akkoord moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en aangemeld worden bij
de Europese Commissie. Dit zal gebeuren wanneer het federale omzettingswerk rond is.
Een besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers; en 3) een samenwerkingsakkoord ter wijziging van de Algemene Wet op de
Kinderbijslag. Het besluit werd op 7 december 2018 finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 21 december
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd op 4 maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.
Het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap
houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een
hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014
betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van
11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie,
stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten werd werd op 21 januari
2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en werd op 20 maart 2019 aangemeld bij de Europese Commissie.
Fase 3: MROA (09/06/2021)
Richtlijn (EU) 2018/849 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG
betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
In de MROA van de Commissie werd duidelijk dat Vlaanderen niet wordt betrokken in deze specifieke MROA. Vlaanderen hoeft
niet meer te antwoorden op het MROA.

Fase 3: MROA (09/06/2021)
Richtlijn (EU) 2018/850 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van
de Raad betreffende het storten van afvalstoffen
In de MROA van de Commissie werd duidelijk dat Vlaanderen niet wordt betrokken in deze specifieke MROA. Vlaanderen hoeft
niet meer te antwoorden op het MROA.
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4. Vier afgeronde inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het
Europees recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Nr.: 2015/2012
Naam: Gelijke behandeling
man/vrouw in arbeid en beroep
Beleidsdomein(en): KBBJ, WSE
Minister(s): Somers, Crevits
Richtlijn: 2006/54/EG

Laatste stand van zaken
Fase 2: IGS (29/4/2015)
23/06/2017: aanvullend gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
31/08/2015: gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese Commissie
De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG over de
toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en beroep. De richtlijn
omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie), toegang tot beroepsopleiding,
arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale regelingen inzake sociale zekerheid.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten.
Voor 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.
Voor het tweede aspect gaat het om art. 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaams
gelijkekansen- en gelijkbehandelingsbeleid, B.S. 23 september 2008 en art 12, §6 van het decreet van 8 mei 2002
houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, B.S. 26 juli 2002. Deze wijziging is zijn op 30 maart 2021
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie op 23 april 2021. Bij deze is de
omzetting volledig voor Vlaanderen.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2013/4118
Fase 3: MROA (2/07/2020)
Naam: Nitraatrichtlijn
24/01/2020: Vlaams antwoord op de IGS ingediend
Beleidsdomein(en): OMG
Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten
Minister(s): Demir
uit agrarische bronnen
Richtlijn: 91/676/EEG
In een langlopende inbreukprocedure tegen het Waals Gewest wordt ook Vlaanderen in gebreke gesteld. De Europese
Commissie vermeent inbreuken op de nitraatrichtlijn via aanhoudende overschrijdingen van bemestingsnormen op grote
schaal in de zogenaamde derogatiegebieden. Minister Demir stelde in het antwoord dat het uitgangspunt van de Vlaamse
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Nr. 2018/2162
Naam: Beroepskwalificaties
Beleidsdomein(en): EWI, OV, WVG
Minister(s): Crevits, Weyts, Beke
Richtlijn: 2005/36/EG

FASE 4: Dagvaarding
Dossier
Nr.: 2014/2189
Naam: Gemeenschappelijke regels
interne markt voor elektriciteit en
aardgas
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Demir
Richtlijnen:
2009/72/EG,
2009/73/EG

overheid steeds is geweest dat de bemestingsnormen niet op perceelniveau moesten worden nageleefd, maar dat naleving
op bedrijfsniveau aanvaardbaar was. Wel gaat de Vlaamse Regering de regelgeving aanpassen. Het betreffende besluit is op
24 juni verschenen in het Belgisch Staatsblad. In een brief aan de Commissie dd. 23 juli 2020 meldt de Vlaamse minister dat
het Vlaamse regelgevende werk rond is.
Fase 3: MROA (7/03/2019)
7/03/2019: MROA ontvangen. Vlaanderen wordt niet meer door de Commissie geviseerd.
19/10/2018: antwoord op de IGS werd verzonden.
28/08/2018: het verzoek tot verlenging van de antwoordtermijn werd goedgekeurd door de Europese Commissie. België krijgt
tot 20/10/2018 om een antwoord te formuleren op de grieven van de Commissie.
23/08/2018: Belgisch gecoördineerd verzoek tot verlenging antwoordtermijn ingediend.
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties
De Europese Commissie meldt voor België en zijn overheden meerdere vermeende inbreuken en tekortkomingen bij de richtlijn
en roept de verschillende bevoegde overheden op om zich te regulariseren en/of toelichting te verschaffen. Voor Vlaanderen
maakt de Commissie veelal gewag van een gebrek aan informatie bij de implementatie en uitvoering van verschillende
onderdelen van de richtlijn. Vlaanderen heeft op 21 mei 2021, de publicatie van verschillende besluiten genotificeerd aan de
Commissie. De omzetting voor Vlaanderen is volledig.

Laatste stand van zaken
Fase 4: Dagvaarding (25/07/2019)
Vlaanderen heeft de Richtlijn omgezet en wordt niet meer geviseerd. België is op 3 december 2020 veroordeeld. Enkel het
federale niveau is aansprakelijk.
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