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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda juni 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden tijdens
de maand juni 2018. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze bijlage.

4-5 juni

4-5 juni
7 juni

8 juni

8 juni

11 juni

18-19 juni

21 juni
21 juni

22 juni

22 juni

JUNI
Informele Raad Landbouw en
Landbouw:
Visserij
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Raad Justitie en Binnenlandse
Federaal
Zaken
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Vervoer)
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Telecom)
High-level conference “EU
Vlaams Gewest
cohesion policy: post 2020
perspectives for convergence
and sustainable regions”
Raad Vervoer,
Federaal
Telecommunicatiemiddelen en
Energie (Energie)
Raad Landbouw en Visserij
Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Eurogroep
Federaal
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Federaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Sociaal beleid)
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Federaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming
(Gezondheid)
Raad Economische en
Federaal
Financiële zaken

Landbouw:
Vlaams/Waals Gewest
(roterend)
n.v.t.
Waals Gewest

n.v.t.

n.v.t.

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Landbouw:
Vlaams/Waals Gewest
(roterend)
n.v.t.
Franse Gemeenschap

Vlaamse Gemeenschap

n.v.t.
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25 juni

Raad Leefmilieu

25 juni
26 juni
26 juni
28-29 juni

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Raad Algemene Zaken (art. 50)
Europese Raad

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

Federaal

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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2. Agenda juli-augustus 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens de
maanden juli-augustus 2018. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse
Mededeling over ontwikkelingen op het niveau van de Europese Unie – juli-augustus 2018.
JULI
5-6 juli
12 juli
13 juli
16 juli
16 juli

Informele Raad Justitie en
Binnenlandse zaken
Eurogroep
Raad Economische en
Financiële zaken
Raad Buitenlandse zaken
Raad Landbouw en Visserij

Federaal

n.v.t.

Federaal
Federaal

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

Federaal

n.v.t.

Landbouw:

Landbouw:

federaal

Vlaams/Waals Gewest
(roterend)

Visserij: Vlaams
Gewest
16 juli

17 juli

17 juli
19-20 juli

23 juli

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

Informele Raad
Concurrentievermogen
(Interne Markt, Industrie,
Onderzoek en Ruimtevaart)
(Onderzoek) (tbc)
Raad Algemene Zaken ART. 50
(poss.)
Informele Raad
Werkgelegenheid, Sociaal
beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming

Raad Economische en
Financiële zaken (Budget)
(poss.)

Interne markt:

Interne markt:

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Industrie: Federaal
Onderzoek: Federaal

Industrie: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Onderzoek: Vlaams
Gewest
Vlaams Gewest

Federaal

Federaal

n.v.t.

Federaal

Werk/sociaal: Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Gezondheid:

Federaal

Duitstalige
Gemeenschap
Consumenten: n.v.t.
n.v.t.
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3. Raad Algemene Zaken
Datum
26 juni 2018
Plaats
Brussel
Woordvoerder voor België Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester
agenda
2. Interinstitutioneel akkoord Beter Wetgeven implementatie
3. Uitbreiding
4. Rule of law
5. MFK – Lunch met Commissaris Oettinger
1.

Europees Semester

De Raad Algemene Zaken keurde de geïntegreerde landenspecifieke aanbevelingen in het kader
van het Europees Semester goed.
2. Interinstitutioneel akkoord Beter Wetgeven implementatie
De implementatie van het Interinstitutioneel akkoord beter wetgeven is kort aan de orde geweest
in de Raad Algemene Zaken. Het voorzitterschap gaf een presentatie en er werd informatie over
de stand van zaken in het implementatieproces verspreid. Hieruit blijkt dat de implementatie goed
verloopt, zowel op technisch als op politiek niveau. Er wordt een gemeenschappelijke verklaring
over het EU-wetgevingsprogramma voorbereid, waarover op 3 juli een ontmoeting tussen
Europees Parlement, Commissie en Raad zal plaatsvinden.
3. Uitbreiding
Dit punt wordt besproken onder het luik Aspecten van Extern Beleid)
4. Rechtsstaat
Tijdens de Raad Algemene Zaken is Polen gehoord over zijn justitiële hervormingen. Deze formele
stap in het kader van artikel 7.1 van het Verdrag van de Europese Unie, heeft de leden van de Raad
in staat gesteld Polen te bevragen over de belangrijkste vastgestelde onderwerpen van zorg, zoals
geuit in het met redenen omkleed voorstel van de Commissie van december: het Hooggerechtshof,
de Nationale Raad voor de Rechtspraak, rechters van de gewone rechtbanken, een disciplinair
regime, een procedure van buitengewoon beroep, voorzitters van de gewone rechtbanken en het
Grondwettelijk Hof.
Dertien lidstaten, waaronder België, hebben vragen gesteld aan Polen over de maatregelen die in
samenhang gelezen aanleiding geven tot bezorgdheid. België herhaalde de vraag naar een proces
van peer review inzake de rechtsstaat binnen de Raad.
Het voorzitterschap concludeerde dat een volgende Raad Algemene Zaken op de kwestie zal
terugkomen om vervolgstappen te bespreken.
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MFK – Lunch met Commissaris Oettinger
De Raad wisselde tijdens een lunchbespreking van gedachten met verantwoordelijk Commissaris
Oettinger over het Meerjarig Financieel Kader 2021-27 (hierna MFK). Naast het overkoepelende
pakket van 2 mei zijn inmiddels ook alle onderliggende wetsvoorstellen gepubliceerd. In de Raad
werd hierover evenwel nog geen discussie op detailniveau gevoerd: dat vereist een grondiger
analyse door de lidstaten van deze voorstellen en meer informatie over de onderliggende
aannames en gegevens.
Uit de meer algemene discussie in de Raad Algemene Zaken kwam evenwel het beeld naar boven,
dat de startposities van lidstaten ten aanzien van uitgavenplafond, beleidsprioriteiten en
hervormingswensen nog ver uit elkaar liggen.
5. Europese Raad
De Raad bereidde de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni voor aan de hand van
de ontwerpconclusies (zie verslag van de Europese Raad).
4. Europese Raad
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten van de
agenda

28/29 juni 2018
Brussel
Premier Michel
1. Migratie
2. Veiligheid en defensie
3. Uitbreiding
4. MH17
5. Minsk
6. Banen, groei en mededinging
7. MFK
8. Eurotop

Na een lange discussie bereikte de Europese Raad overeenstemming over enkele nieuwe elementen
van het Europese migratiebeleid, zoals onder andere de regionale ontschepingsplatforms (regional
disembarkation platforms) en de gecontroleerde aankomstlocaties. Beide vergen de komende
maanden nadere uitwerking. Het Oostenrijkse voorzitterschap zal daarnaast blijven werken aan
de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem.
Op vrijdag 29 maart besprak de Europese Raad in Artikel 50 samenstelling de voortgang in de
Brexitonderhandelingen. Diezelfde dag werd tijdens de Eurotop van gedachten gewisseld over de
toekomst van de eurozone. Besloten is dat de Eurogroup/Ecofin ten aanzien van het Europees
Stabiliteitsmechanisme besluiten voor december zal voorbereiden om de backstop voor het Single
Resolution Mechanism (ESM) te regelen en verdere versterking van het instrumentarium van het
ESM mogelijk te maken.
1.

Migratie
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De Europese Raad bekrachtigde de noodzaak om het EU-beleid inzake migratie te baseren op een
alomvattende aanpak die een combinatie is van doeltreffender EU-buitengrenscontroles, meer
extern optreden en een efficiënt gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS). Daarbij is lang
gediscussieerd over de prioriteit die de verschillende aspecten dienen te krijgen alsook over een
aantal nieuwe initiatieven om hieraan vorm aan te geven. Sommige lidstaten bepleitten dat
prioriteit moet worden gegeven aan meer extern optreden en doeltreffender EUbuitengrenscontroles. De resulterende lagere instroom zou hervorming van het GEAS makkelijker
en wellicht zelfs overbodig maken. Anderen stelden dat een inefficiënt GEAS een pull factor op
zichzelf is, zowel naar de EU als tussen lidstaten onderling, de zogenaamde secundaire migratie.
Italië stelde instemming met een bepaald onderdeel afhankelijk van de conclusies op andere
onderdelen van de agenda. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt over de conclusies van de
Europese Raad waarin alle drie aspecten een substantiële plaats kregen. De diverse elementen
vergen nadere uitwerking.
Om het bedrijfsmodel van mensensmokkelaars te doorbreken, besloot de Europese Raad om zo
spoedig mogelijk het concept van regionale ontschepingsplatforms te onderzoeken. Hierbij zal
zoveel mogelijk worden samengewerkt met relevante derde landen alsook de UNHCR (Hoge
Commissaris voor de Vluchtelingen) en IOM (Internationale Organisatie voor Migratie). In een
voorstel van 27 juni roepen UNHCR en IOM op tot een regionale aanpak van ontscheping die tot
een voorspelbare praktijk leidt en zodoende bijdraagt aan het voorkomen van verdrinkingen. In
het voorstel schetsen de organisaties ook hoe die praktijk er in hun visie uit zou moeten zien,
inclusief een aantal voorwaarden waaronder die voortvloeien uit het internationaal recht. Ook de
Europese Raad bevestigde, op aandringen van een aantal lidstaten, uitdrukkelijk dat deze
platforms volledig in overeenstemming met het internationaal recht dienen te opereren. De
Europese Raad besloot de mogelijkheid te scheppen voor lidstaten die hiertoe bereid zijn om
drenkelingen die op het grondgebied van de EU worden ontscheept over te brengen naar
gecontroleerde aankomstlocaties. In deze centra zou, met volledige EU-ondersteuning, een snelle
en betrouwbare asielprocedure worden doorlopen teneinde irreguliere migranten te
onderscheiden van degenen die internationale bescherming behoeven.
De Europese Raad onderstreepte dat veel meer irreguliere migranten moeten terugkeren en dat
hiertoe de ondersteunende rol van Frontex - ook wat betreft de samenwerking met derde landen
- moet worden versterkt. In dit kader werd het voornemen van de Commissie om
wetgevingsvoorstellen in te dienen voor een effectiever en samenhangender Europees
terugkeerbeleid verwelkomd.
De Europese Raad bereikte overeenstemming over de tweede tranche van de Faciliteit voor
Vluchtelingen in Turkije (FRIT) alsmede aanvulling vanuit het EOF (Europees Ontwikkelingsfonds)
van het EU Trust Fund. Ook zal de samenwerking tussen de EU en de Afrikaanse Unie verder
worden ontwikkeld en aangemoedigd.
De Europese Raad erkende het gevaar van secundaire migratie voor de integriteit van het GEAS
en het Schengenacquis en riep lidstaten op om in onderlinge, nauwe samenwerking maatregelen
te treffen om dergelijke bewegingen tegen te gaan. Het Oostenrijks voorzitterschap, dat per 1 juli
aanvangt, werd aangespoord spoedig het GEAS-pakket tot afronding te brengen. De Europese Raad
vroeg hierbij met name aandacht voor de Dublin- en asielprocedureverordening en maande aan
tot voortgang. Tijdens de Europese Raad van oktober zal een voortgangsverslag voorliggen.
2. Veiligheid en Defensie
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De Europese Raad besprak in navolging van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van 25 juni 2018
de voortgang op het gebied van het Europese veiligheids- en defensiebeleid en verwelkomde in
het bijzonder de geboekte vorderingen ten aanzien van PESCO (permanente gestructureerde
samenwerking) en EU-NAVO samenwerking en de ambitieuze afspraken op het gebied van militaire
mobiliteit.
Er was brede waardering voor de voortrekkersrol die Nederland op dit dossier speelt. De Europese
Raad riep op tot verdere ontwikkeling van de eerste zeventien PESCO-projecten. In november 2018
zal in principe overeenstemming worden bereikt over een tweede set van projecten. Daarnaast zal
de Raad zo snel mogelijk een discussie starten over de voorwaarden waaronder derde landen aan
PESCO-projecten kunnen deelnemen.
De Europese Raad riep op tot spoedige uitvoering van het akkoord tussen de Raad en het Europees
Parlement over het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP).
De Europese Raad verwelkomde de verdere versterking van de civiele kant van het
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en riep op om voor het einde van 2018
overeenstemming te bereiken over een civiel GVDB Compact, dat een nieuw raamwerk moet
bieden voor civiel crisismanagement en GVDB missies.
De Europese Raad verwelkomde voorts de gezamenlijke mededeling van de Hoge
Vertegenwoordiger en de Commissie over het versterken van de Europese weerbaarheid tegen
hybride en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) dreigingen.
Ook riep de Europese Raad op tot spoedige instelling van een nieuw EU-sanctieregime ten aanzien
van het gebruik en de proliferatie van chemische wapens en onderstreepte het belang om de EU
capaciteiten te versterken om externe cyberdreigingen het hoofd te bieden. Meerdere lidstaten
wezen op het belang van een gecoördineerde EU aanpak ten aanzien van desinformatie. De Hoge
Vertegenwoordiger en de Commissie werden uitgenodigd om hiertoe voor het einde van 2018
specifieke maatregelen te presenteren.
Tot slot verwelkomde de Europese Raad de voortgang ten aanzien van de verschillende voorstellen
ter versterking van de samenwerking tussen de EU en de NAVO. NAVO Secretaris-Generaal
Stoltenberg benadrukte dat die samenwerking ook in het belang is van de trans-Atlantische relatie.
Stoltenberg bevestigde dat Macedonië zal worden uitgenodigd voor de NAVO Top op 11-12 juli,
maar dat een definitief besluit over toetreding van Macedonië tot de NAVO pas kan worden
genomen na volledige implementatie van het bereikte akkoord tussen Griekenland en Macedonië.
3. Uitbreiding
De Europese Raad sprak zijn grote waardering en steun uit voor het akkoord over de
naamskwestie tussen Macedonië en Griekenland, en bekrachtigde de conclusies van de Raad
Algemene Zaken van 26.6 met betrekking tot uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces.
4. MH17
De Europese Raad herbevestigde zijn volledige steun voor VNVR resolutie 2166 over het neerhalen
van MH17 en riep Rusland op zijn verantwoordelijkheid te nemen en volledig mee te werken aan
alle inspanningen om waarheidsvinding, rechtvaardigheid en rekenschap te bewerkstelligen.
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5. Minsk
De Europese Raad werd door de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel
geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering van de Minsk-akkoorden. Daaruit bleek dat er
nog steeds geen sprake is van volledige implementatie.
De Europese Raad stemde daarop in met een technische “roll-over” van de economische en
financiële sancties tegen Rusland, waarmee zij met zes maanden zullen worden verlengd tot
januari 2019.
6. Banen, groei en mededinging
De Europese Raad bekrachtigde de geïntegreerde landenspecifieke aanbevelingen in het kader van
het Europees Semester. De ECOFIN-Raad (Raad Economische en Financiële Zaken) zal de
aanbevelingen naar verwachting op 13 juli a.s. aannemen.
Op het gebied van belastingen heeft de Europese Raad gesproken over de noodzaak om
belastingheffing eerlijk en effectief in te richten en belastingontwijking en -ontduiking tegen te
gaan, zowel op mondiaal niveau (in het bijzonder in de OESO), als in de EU. Ook werd benadrukt
dat er gewerkt moet worden aan belastingheffing op digitale ondernemingen en dat de
maatregelen op het gebied van stroomlijning van de BTW-systemen voortvarend verder gebracht
moeten worden.
De Europese Raad nam conclusies aan op het gebied van innovatie, onderzoek en digitalisering.
In het licht van de snelheid waarmee de technologische ontwikkelingen zich ontvouwen, is het
van groot belang voor het behouden van de Europese concurrentiekracht om meer investeringen
en inspanningen te plegen op het gebied van onderzoek en disruptieve innovatie, te zorgen voor
toegang tot financiering en een gunstig regelgevend kader, en samenwerking tussen onderzoek,
innovatie en onderwijs aan te moedigen (via het Europees Universiteitsinitiatief met aandacht
voor het belang van het aanleren van digitale competenties). De Europese Raad stelde vast dat
onder het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) een Raad voor Innovatie zal worden opgericht
voor het identificeren en opschalen van baanbrekende en disruptieve innovatie. De Europese Raad
riep op de resterende wetgevingsvoorstellen voor de digitale interne markt voor het eind van de
huidige legislatuur af te ronden. Daarnaast verzocht de Europese Raad de Commissie om samen
met de lidstaten te werken aan een samenhangend plan voor kunstmatige intelligentie. De
Europese Raad verwelkomde het voornemen van de Commissie om illegale digitale content aan te
pakken dat aanzet tot haat en terroristische daden.
De Europese Raad onderstreepte het belang van het behouden en het verdiepen van een
multilateraal en op regels gebaseerd mondiaal handelssysteem. De Commissie werd gevraagd om
voorstellen te doen voor een alomvattende benadering om samen met gelijkgezinde landen het
functioneren van de Wereldhandelsorganisatie te verbeteren op het gebied van de
onderhandelingstak,
industriële
subsidies,
intellectueel
eigendom
en
gedwongen
technologieoverdracht. De Europese Raad gaf aan dat in het kader van een positieve
handelsagenda de EU met belangrijke partners handelsakkoorden zal blijven afsluiten die
ambitieus en gebalanceerd zijn en tot wederzijds voordeel zijn voor beide partijen.
7.

MFK
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De voorzitter van de Commissie, de heer Juncker, heeft aandacht gevraagd voor zijn wens dat nog
voor de komende verkiezingen voor het Europees Parlement een akkoord wordt bereikt over het
pakket voorstellen inzake het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 dat de
Commissie op 2 mei 2018 heeft ingediend, alsook van de sindsdien ingediende sectorale
wetgevingsvoorstellen voor programma's die het Europees beleid ondersteunen. De Europese Raad
verzoekt het Europees Parlement en de Raad deze voorstellen op een integrale manier en in
versneld tempo te bespreken, zonder hieraan evenwel een uiterste termijn te verbinden.
8. Eurotop
De staatshoofden en regeringsleiders spraken vervolgens over de toekomst van de Economische
en Monetaire Unie (EMU). De voorzitter van de Eurogroep, Mario Centeno, heeft – aan de hand van
een brief – een terugkoppeling gegeven aan de regeringsleiders over de uitkomst van de discussie
in de Eurogroep hierover.
De voorzitter van de Eurotop, Donald Tusk, heeft in december gesteld dat de prioriteit moet liggen
bij het versterken van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de bankenunie, omdat hier
de meeste convergentie van opvattingen over bestaat. Desalniettemin heeft een aantal lidstaten
aangegeven op korte termijn ook stappen te willen zetten op het gebied van een
begrotingscapaciteit voor de eurozone, waaronder een stabilisatiefunctie om asymmetrische
economische schokken op te vangen. De Eurotop besprak het achtervangmechanisme (backstop
mechanism), het Europees Depositie Verzekeringsstelstel en de Eurozone begroting.
5. Conferentie op Hoog Niveau over Cohesiebeleid: Post-2020 Perspectieven voor
Convergentie en Duurzame Regio’s
Datum
8 juni 2018
Plaats
Sofia, Bulgarije
Woordvoerder
voor Bynens Julie (Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering
België
bij de EU)
Hoofdpunten van de 1. De Europese toegevoegde waarde van cohesiebeleid
agenda
2. De nieuwe Europese begroting – uitdagingen en
opportuniteiten voor cohesiebeleid post-2020
3. Risico’s en gevolgen van ‘non-cohesie’ van Europese regio’s
1.

De Europese toegevoegde waarde van cohesiebeleid

Deze conferentie werd georganiseerd door het Bulgaars voorzitterschap van de EU, enkele
dagen na de publicatie door de Commissie van de nieuwe wetgevingsvoorstellen inzake
cohesiebeleid.
De Europese Commissie verdedigde haar voorstel voor het volgende cohesiebeleid dat volgens
haar voldoet aan de volgende voorwaarden: het is eerlijk, modern, dynamisch, flexibel en
eenvoudig. De delegaties verwelkomden de pogingen inzake vereenvoudiging alsook het feit
dat cohesiebeleid beschikbaar blijft voor alle regio’s. Sommige delegaties stelden vragen bij de
nieuwe toewijzingsmethodologie die ook rekening houdt met de inspanningen inzake
migranten en klimaatdoelstellingen. Ook waren er vragen bij de thematische concentratie op
nationaal niveau en de verenigbaarheid met een op maat gemaakt beleid.
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België benadrukte onder meer haar steun voor een cohesiebeleid voor alle regio’s, het principe
om de opvang en integratie van migratie op te nemen als toewijzingscriterium alsook de link
tussen cohesiefondsen en respect voor de rechtsstaat. Ook stelde België, op vraag van
Vlaanderen, de daling van het budget voor Europese Territoriale Samenwerking in vraag in het
licht van de Brexit. Ook stelde ons land dat de huidige voorstellen de institutionele realiteit
van sommige lidstaten beter zou kunnen weerspiegelen, zeker waar cohesiebeleid een regionale
bevoegdheid is.
2. De nieuwe Europese begroting – uitdagingen en opportuniteiten voor cohesiebeleid post2020
Europees Commissaris voor Budget Oettinger stelde dat het voorstel inzake het meerjarig
financieel kader uitgaat van 4 belangrijke principes: competitiviteit, solidariteit, duurzaamheid
en veiligheid. Hij wees erop dat het feit dat sommige regio’s minder zullen krijgen te wijten is
aan hun economische vooruitgang van de laatste jaren. Ook benadrukte de Commissaris dat
een akkoord noodzakelijk is voor de Europese Parlementsverkiezingen in 2019.
Enkele delegaties merkten op dat door deze voorstellen een nieuwe scheidingslijn zal ontstaan
in Europa: deze tussen Oost-Europa (dat minder geld krijgt uit cohesiebeleid) en Zuid-Europa.
Polen stelde de link tussen cohesiebeleid en respect voor de rechtsstaat in vraag. Portugal
stelde vast dat het budget voor cohesiebeleid en landbouwbeleid daalt, terwijl het budget voor
fondsen in centraal beheer stijgt. Hongarije riep de Commissie op om twee aparte
beleidsdomeinen, cohesiebeleid en migratie, niet met mekaar te verwarren.
3. Risico’s en gevolgen van ‘non-cohesie’ van Europese regio’s
In dit laatste panel werd vermeld dat er nog steeds zeer grote verschillen kunnen bestaan
tussen regio’s, zelfs binnen dezelfde lidstaat. Ook werd gesteld dat cohesiebeleid voldoende
eenvoudig moet zijn zodat mogelijke begunstigden van de fondsen gebruik kunnen maken.
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6. Aspecten van het extern beleid van de EU

Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Raad neemt conclusies aan inzake EU-Uitbreiding (26/06/2018)
Op 26 juni nam de Raad Algemene Zaken conclusies aan inzake EU-uitbreidingsbeleid. Dit aspect
van het extern beleid van de Unie staat sinds begin dit jaar terug hoog op de politieke agenda.
Algemeen erkennen de ministers dat uitbreidingsbeleid ook een interne pijler heeft. De Unie moet
in staat zijn nieuwe leden op te nemen (zogenaamde absorptiecapaciteit). Dit aspect werd door
de Vlaamse Regering beklemtoond in de Belgische positie-inname. Wat betreft landenspecifieke
conclusies kan een onderscheid gemaakt worden tussen Turkije en de landen van de Westelijke
Balkangroep. Deze laatste groep landen valt onder het zogenaamde Stabilisatie- en
Associatieproces.
Turkije behoudt het statuut van kandidaat-lidstaat maar het toetredingsproces blijft bevroren
omdat Turkije steeds verder afglijdt van de EU. Er zullen geen nieuwe onderhandelingen worden
geopend en ook van een hervorming van de douane-unie met Turkije kan geen sprake zijn. De
dialoog met het land wordt echter wel open gehouden om gedeelde uitdagingen het hoofd te
kunnen bieden. Ook de Vlaamse Regering beschouwt Turkije als een strategische partner in de
regio maar verdere EU-integratie is onmogelijk onder de huidige politieke omstandigheden.
Wat betreft de zes landen met het statuut van (potentiele) kandidaat-lidstaat in Zuidoost-Europa
springen vooral Albanië en de VJRM (Macedonië) eruit. De ministers stemden in met het openen
van onderhandelingen met beide landen, op voorwaarde dat aan duidelijke criteria wordt voldaan.
In het geval van Albanië worden vijf sleutelprioriteiten genoemd met voorop de strijd tegen
corruptie en georganiseerde misdaad. In het geval van de VJRM gaat het om de verdere invulling
van de ‘Urgent Priorities’. Wat dit laatste land betreft drukten de ministers ook hun vreugde uit
over het akkoord over de naamskwestie dat onder auspiciën van de VN werd gesloten met
Griekenland. Indien het akkoord zowel het parlementair proces als een volksraadpleging aan
Macedonische kant doorstaat zal het land in de toekomst als Noord-Macedonië op de landkaarten
staan.
De Vlaamse Regering erkent dat de toekomst van deze groep landen in de Unie ligt maar
benadrukt steeds dat dit gepaard moet gaan met een strikte voorwaardelijkheid: van een
uiteindelijke toetreding kan pas sprake zijn als aan alle toetredingscriteria is voldaan.
Raad Buitenlandse Zaken: gezamenlijke zitting ministers van Buitenlandse Zaken en ministers van
Defensie (25/06/2018)
De ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Defensie wisselden op 25 juni van
gedachten over de uitvoering van de integrale EU-strategie op het gebied van veiligheid en
defensie. De Raad nam conclusies aan waarin wordt gewezen op de aanzienlijke vooruitgang die
bij het versterken van de samenwerking inzake veiligheid en defensie is geboekt, en verdere sturing
voor de volgende stappen wordt geboden. Zo werd bijvoorbeeld een reeks gemeenschappelijke
governanceregels afgesproken voor projecten in het kader van PESCO (permanente
gestructureerde samenwerking). Daarnaast werd ook gesproken over het Europees Defensiefonds.
Dit fonds is een van de belangrijkste initiatieven van de Commissie op het gebied van veiligheid
en defensie, dat wordt bevestigd in haar voorstel voor het toekomstig meerjarig financieel kader
(2021-2027), met een voorgesteld budget van €13 miljard. Het Europees Defensiefonds moet via
steun aan samenwerkingsprojecten innovatie bevorderen en schaalvoordelen mogelijk maken op
het gebied van defensieonderzoek en in het stadium van industriële ontwikkeling, door
samenwerkingsprojecten te steunen conform de prioriteiten inzake vermogens die door de
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lidstaten binnen het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid zijn
bepaald. Dit zou het concurrentievermogen van de defensie-industrie van de Unie versterken.
Sancties
In juni legde de EU sancties op aan 7 hoog-geplaatste functionarissen van leger, grenswacht en
politie van Myanmar verantwoordelijk voor of betrokken bij ernstige mensenrechtenschendingen
tegen Rohingya’s. Daarnaast werden sancties genomen tegen 11 functionarissen uit Venezuela. De
personen in kwestie zijn verantwoordelijk voor schendingen van de mensenrechten en voor het
ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela. De maatregelen behelzen een
reisverbod en bevriezing van tegoeden.

Brexit-onderhandelingen
In de aanloop naar de Europese Raad van eind juni vonden er intensieve onderhandelingen plaats
over het terugtrekkingsverdrag. De onderhandelaars boekten vooruitgang over een aantal
onderwerpen zoals openbare aanbestedingen, EURATOM en samenwerking in burgerzaken. Echter,
geen akkoord kon tot nu toe gevonden worden over welk orgaan verantwoordelijk is voor het
beslechten van geschillen over de interpretatie van het akkoord (bv. Europees Hof van Justitie) of
over de Ierse grenskwestie. De Britse regering publiceerde wel een nieuw voorstel tot een tijdelijk
douanepartnerschap. De Europese Commissie gaat dit voorstel nu verder analyseren. Voor de
Vlaamse Regering is het alvast belangrijk dat bedrijven zich geen meerdere keren moeten
aanpassen. De onderhandelaars publiceerden naar aanloop van de Europese Raad een gezamenlijk
voortgangsrapport waarin een stand van zaken wordt gegeven. Op de Europese Raad zelf namen
de staats- en regeringsleiders daar akte van.
Naast de onderhandelingen over het terugtrekkingsakkoord, wordt er ook reeds nagedacht over
hoe het toekomstig samenwerkingsmodel met het Verenigd Koninkrijk er dient uit te zien. De
Britse regering publiceerde een aantal presentaties over hoe zij de toekomstige relaties zien. De
Europese Commissie heeft daarop een aantal verduidelijkingen gevraagd aan het Verenigd
Koninkrijk rond bijvoorbeeld divergentiebeheer1 en garantiemechanismen2. De EU onderhandelaars
wachten ook op de publicatie – begin juli – van de Britse ‘White Paper’ over het toekomstig
partnerschap dat hopelijk meer details verschaft. Voor de EU dienen deze voorstellen in elk geval
de ondeelbaarheid van de vier vrijheden en de EU beslissingsautonomie te respecteren. Op
initiatief van Vlaanderen stelde de Europese Raad opnieuw dat de EU bereid is een ambitieuzer
model aan te bieden mocht de Britse Regering haar rode lijnen aanpassen en dat de
voorbereidingen voor een ‘cliff-edge’ brexit moeten genomen worden op alle niveaus – zowel EUinstellingen als de lidstaten.

Handel

Via de ‘EU (Withdrawal) Bill’ incorporeert het VK alle EU wetgeving in haar nationale rechtsorde. Dit heeft
een volledige convergentie met de EU regels tot gevolg, de dag na Brexit. Echter, niets belet het VK om op
dag 2 deze regels te gaan veranderen. Divergentiebeheer gaat dan ook over hoe deze mogelijke
divergentie het best wordt aangepakt, aangezien divergentie met EU wetgeving kan leiden tot een verlies
aan markttoegang en het ‘level playing field’ tussen de EU en het VK onderuit kan halen.
2
Welke garanties kan het VK aan de EU geven opdat er na Brexit geen ongelijk speelveld wordt gecreëerd?
Bij afwijken van bepaalde standaarden (bv. inzake arbeids- en milieureglementering) kan het VK immers
een competitief voordeel verwerven. EU onderzoekt dan ook welke mechanismen er voor kunnen zorgen
dat het VK als het ware wordt ‘vastgeklonken’ aan de bestaande hoge EU standaarden.
1
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Op 3 juni 2018 nam COREPER de Raadspositie aan over het voorstel van verordening tot oprichting
van een Europees kader voor de screening van directe buitenlandse investeringen. Daarbij zullen
directe buitenlandse investeringen gescreend worden op openbare orde en veiligheid. Nadat het
Europees Parlement kort daarvoor zijn positie aannam, zijn de instellingen klaar om de trialoog
aan te gaan. De bedoeling is nog steeds om dit zo snel mogelijk af te handelen – ook het
Oostenrijks voorzitterschap (start 1 juli) heeft dit hoog op zijn prioriteitenlijstje gezet. Vlaanderen
is tevreden over de evolutie die het voorstel in de Raadspositie heeft ondergaan. Vlaanderen heeft
actief deelgenomen aan deze discussies. Het voorstel heeft aan duidelijkheid gewonnen en de
bezorgdheden van Vlaanderen (o.m. behouden van openheid voor buitenlandse investeringen,
confidentialiteit van informatie en subsidiariteit) zijn in belangrijke mate verwerkt in de
aanpassingen van de Raad aan het Commissievoorstel.
De EU en MERCOSUR konden in de 33ste onderhandelingsronde van juni niet de verhoopte
doorbraak bereiken. Knelpunten blijven voornamelijk de gevoelige landbouwproducten en de
automobielsector. Een nieuwe ronde is gepland voor half juli. Vlaanderen hoopt dat er snel een
ambitieus en evenwichtig akkoord kan gevonden worden.
De EU en Australië en de EU en Nieuw-Zeeland konden in juni hun onderhandelingen voor een
vrijhandelsakkoord lanceren. Vlaanderen is verheugd dat na lange discussies in de Raad over de
respectievelijke mandaten de onderhandelingen zijn gestart.
De EU heeft op 22 juni maatregelen afgekondigd tegen een reeks Amerikaanse producten ter
waarde van 2,8 miljard Euro. Het gaat voornamelijk om staal- en aluminiumproducten alsook een
reeks landbouwproducten en motorfietsen. Een tweede lijst van maatregelen zou pas binnen een
drietal jaar in werking treden indien de Verenigde Staten veroordeeld worden binnen het kader
van de WTO. Deze tweede lijst zou een impact van ongeveer 3,2 miljard euro hebben, wat de totale
impact van Europese maatregelen gelijk brengt met de Amerikaanse impact van 6 miljard euro ten
gevolge de verhoogde tarieven. Op vraag van de President is reeds een nieuw onderzoek opgestart
naar de handel in auto’s en auto-onderdelen. Dit zou potentieel een impact van 50 miljard euro
kunnen hebben. Ondanks groot protest in binnen- en buitenland, zou President Trump deze
mogelijks nog voor de verkiezingen van november 2018 kunnen afkondigen.
De EU en Canada hebben in de maand juni het voorbereidend werk voortgezet m.b.t. de eerste
bijeenkomst van het Gezamenlijk Comité dat instaat voor de monitoring, evaluatie en het beheer
van de uitvoering van CETA. Voorstellen over de werking van dit comité liggen in lijn met de
werking van andere gelijkaardige comités in andere vrijhandelsakkoorden van de EU. De werking
van het gezamenlijk comité zou mutatis mutandis worden overgenomen door de sub-comités.
Vlaanderen stemt in met deze voorstellen en verheugt zich op potentiële deelname hieraan (bv.
inzake grondstoffen). Vlaanderen zal hierbij aandacht vragen voor transparantie inzake het werk
dat door de comités wordt verricht. Verder is ook werk verzet in het verder technisch uitwerken
van het ICS (Investment Court System). Voorstellen over de aanstelling, werking en remuneratie
van de rechters zijn aan de lidstaten voorgelegd voor commentaar.
De Europese Raad van 28 juni 2018 bevestigde tegen de achtergrond van toenemende
handelsspanningen het belang dat de EU hecht aan de multilaterale handelsregels. De EU wil met
gelijkgestemde partners tot een modernisering van de WTO komen op 6 domeinen: (1) flexibelere
onderhandelingen, (2) nieuwe regels voor bestaande uitdagingen, o.m. voor industriesubsidies,
intellectuele eigendom en gedwongen technologieoverdracht, (3) vermindering van handelskosten,
(4) nieuwe benadering van ontwikkeling, (5) effectiever en transparantere geschillenbeslechting,
en (6) versterking van de WTO als instelling, o.m. de transparantie en toezicht ervan.
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7. Informele Raad Landbouw en Visserij
Datum
5 juni 2018
Plaats
Sofia
Woordvoerder
voor Denis Ducarme, Federaal minister van Middenstand,
België
Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie
Hoofdpunten van de 1. Generationele vernieuwing in de landbouw
agenda
2. Hervormingspakket voor het GLB na 2020
1.

Generationele vernieuwing in de landbouw

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Landbouwcommissaris Hogan stelde dat er nieuw bloed nodig is in de sector omdat
verjonging ook zal zorgen voor de nodige vernieuwing om de uitdagingen aan te pakken.
Nieuwe landbouwers aantrekken is een prioriteit die nu voor de eerste keer expliciet vermeld
wordt. In het voorstel voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 gaat extra
aandacht naar het aantrekken van jonge landbouwers. Zo moeten lidstaten minstens 2% van
hun directe steun gebruiken voor jonge landbouwers, wordt de maximale vestigingssteun
opgetrokken naar 100.000 euro en worden financiële instrumenten gestimuleerd om kapitaal
voor jongeren beschikbaar te maken.
Tijdens hun interventies erkenden de ministers het probleem van bloedarmoede in de
landbouwsector. Ze erkenden dat de huidige maatregelen in het GLB hun meerwaarde hebben
gekend, maar dat er nog meer nodig is. De sector kan het best aantrekkelijk gemaakt worden
indien de rendabiliteit beter is. Nu ligt het inkomen van de landbouwer een stuk lager dan het
gemiddelde inkomen in de samenleving. Een aantal ministers stelde daarbij dat we geen
jongeren zullen aantrekken met éénmalige maatregelen, maar dat een structureel beleid nodig
is. Daarnaast vermeldden heel wat ministers de gekende problemen op vlak van toegang tot
grond en tot kapitaal. Ook opleiding, innovatie en technologische vernieuwing werd door
verschillende delegaties vermeld. België vond het net als een aantal andere landen belangrijk
om niet enkel te focussen op jonge, maar ook op nieuwe landbouwers. Verder wou België
pensioenboeren stimuleren om uit de sector te stappen om zo grond en subsidies vrij te maken
en de vestigingssteun ook mogelijk maken voor een graduele instap in het landbouwbedrijf.
2. Hervormingspakket voor het GLB na 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Wat betreft het GLB na 2020 zei Hogan dat een kleine daling van het budget te verdedigen is
gezien de omstandigheden, maar hij begreep dat landbouwministers het hier moeilijk mee
hebben. Met deze voorstellen wil hij komen tot een vereenvoudigd, gemoderniseerd, klim aaten milieuvriendelijker beleid waarin landbouwers zich weerbaarder kunnen opstellen. Het
nieuw beheermodel is geen hernationalisering, het blijft een gemeenschappelijk beleid. De
grotere klimaat- en milieuambitie wil hij realiseren via 40% klimaat mainstreaming, een extra
transfer van 15% voor milieu en klimaat, een verhoogde conditionaliteit, een verplicht ecoschema in de eerste pijler (nieuwe verplichting waarbij lidstaten een deel van de directe
betalingen moeten oormerken voor milieu- en klimaatmaatregelen) en een oormerking van 30%
in de 2de pijler. De directe steun wil hij verplicht plafonneren, verder laten convergeren.
Aangezien de voorstellen pas op 1 juni gepubliceerd waren, beperkten de lidstaten zich tot
preliminaire opmerkingen. Daarbij viel op dat heel wat lidstaten vonden dat hogere ambities
voor het GLB niet gepaard mogen gaan met minder middelen. Vooral in de tweede pijler vonden
ze de besparingen drastisch. Ook België vond dat verplichtingen en de ondersteuning in
evenwicht moesten zijn. Een ander belangrijk commentaar had te maken met vereenvoudiging.
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Veel lidstaten vonden dat er op dit vlak geen significante stap vooruit wordt gezet met de
nieuwe voorstellen. Verder herhaalden heel wat lidstaten hun gekende posities over elementen
van de verdeling van de directe steun zoals plafonnering, externe convergentie en gekoppelde
steun. (noot: directe betalingen aan landbouwers verschillen van lidstaat tot lidstaat. Externe

convergentie wijst op het proces waarbij die betalingen evolueren naar het EU-gemiddelde.
Gekoppelde steun is inkomenssteun waarvan het bedrag varieert in functie van de productie .)
8. Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie

Sessie Vervoer
Datum
7 juni 2018
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor François Bellot, federaal minister voor Mobiliteit
België
Hoofdpunten van de 1. Mobiliteitspakket I: sociale en marktpijler
agenda
2. Richtlijn interoperabiliteit van elektronische tolsystemen
3. Richtlijn havenontvangstfaciliteiten
4. Richtlijn gecombineerd vervoer
5. Richtlijn schone en energiezuinige voertuigen
1.

Mobiliteitspakket I: sociale en marktpijler

De sociale en marktpijler van het mobiliteitspakket omvat een zestal wetgevende voorstellen
om een eerlijkere concurrentie in het wegvervoer te bekomen met een voldoende hoge sociale
bescherming. Deze voorstellen omvatten een herziening van de richtlijn rij- en rusttijden en de
tachograafbepalingen, een herziening van de verordeningen toegang tot de markt en het
beroep van wegvervoerder, een herziening van de richtlijn gehuurde voertuigen en de lex
specialis voor detachering in het wegvervoer.
Het Bulgaars voorzitterschap had beoogd om een akkoord op de Raad te kunnen sluiten maar
dit bleek niet haalbaar en er werd een voortgangsverslag voorgelegd. Ook voor het voorstel
gehuurde voertuigen, waar wel consensus is over de tekst, kon geen algemene benadering
worden gehaald omdat verschillende lidstaten pleitten voor de behandeling van de
verschillende voorstellen als pakket.
Dit pakket ligt politiek gevoelig en er tekent zich een scherpe tegenstelling af binnen de EU.
Enerzijds pleit de Road Alliance (BE, LU, SE, DK, FR, DE, IT, AT, EL) voor een voldoende niveau
van arbeidsvoorwaarden voor de markt verder kan geliberaliseerd worden. Anderzijds pleit een
groep Oost-Europese en perifere lidstaten voor een verdere harmonisering van de interne
markt.
België is een actief lid van de Road Alliance in dit dossier en pleit voor een verbod op wekelijkse
rust in de cabine, geen verdere liberalisering van cabotage, een betere handhaving door o.a.
vervroeging van de retrofit van de slimme tachograaf en een uitbreiding van toegang tot het
beroep en de markt naar lichte bedrijfsvoertuigen.
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Op een aantal punten in de dossiers werd vooruitgang geboekt: uitbreiding van de
voorwaarden voor toegang tot het beroep naar internationaal vervoer met lichte
bedrijfswagens, gegevensuitwisseling via het IMI-systeem en de aanpak van de postbusfirma’s.
Op een vijftal punten liggen de standpunten echter ver uit elkaar: geregelde terugkeer naa r
huis van de chauffeurs, detacheringstermijnen, cabotage, retrofit van de tachograaf
(aanpassing van de bestaande voertuigen met een nieuw type tachograaf) en het nemen van
de wekelijkse rust in de cabine.

Link met het Europees Parlement

Het TRAN-comité van het Europees Parlement stemde begin juni drie rapporten over de dossiers
rij- en rusttijden en tachograaf, toegang tot het beroep en de markt en de lex specialis
detachering. Het rapport gehuurde voertuigen werd gestemd op 24 mei.
Deze rapporten gingen tegen de verwachtingen op verschillende punten in tegen de positie van
de Road Alliance. Op vraag van meer dan 300 Europarlementsleden werd afgelopen week
gestemd om de drie rapporten ook nog in de plenaire vergadering te laten stemmen met de
mogelijkheid om ook hier nog amendementen in te dienen. Dit zal mogelijk in de maand juli
zijn.
2. Richtlijn interoperabiliteit van elektronische tolsystemen
De huidige richtlijn die de interoperabiliteit van elektronische tolsystemen wou bevorderen
dateert van 2006. Hiermee waren heel wat praktische problemen en onduidelijkheid waardoor
de richtlijn niet goed werd geïmplementeerd. België paste de richtlijn in 2016 als eerste EU
lidstaat volledig correct toe.
Deze richtlijn heeft tot doel de interoperabiliteit tussen de verschillende tolsystemen te
verhogen en te komen tot een harmonisering van de On Board Units in de voertuigen.
Daarnaast bevat het voorstel ook een belangrijk nieuw kader voor gegevensuitwisseling voor
tolovertredingen.
In België werd dit voorstel door de gewesten van nabij opgevolgd en werden heel wat
technische voorstellen meegenomen in de tekst. Wij zijn voorstander van de voorgestelde
gegevensuitwisseling en zouden hier zelfs nog een stap verder kunnen gaan om ook de
effectieve invordering van tolovertredingen op te nemen. Daarnaast pleitte België ook voor een
breed toepassingsgebied waar o.a. ook toegangsbeperkende heffingen zouden worden
opgenomen. Minister Bellot deed een interventie in die zin op de Raad. De toegangsbeperkende
heffingen zijn momenteel nog niet in de tekst van de Raad meegenomen.
Er werd een algemene benadering in dit dossier aangenomen.

Link met het Europees Parlement

Het TRAN comité stemde haar rapport op 24 mei. In de komende maanden kunnen de trilogen
tussen Raad en Europees Parlement worden opgestart. De ambitie is om tot een akkoord te
komen voor het eind van het jaar.
3. Richtlijn havenontvangstfaciliteiten
Dit wetgevend voorstel maakt deel uit van het circulaire economie beleid van de Unie en
eveneens van de strategie voor het terugdringen van plastic afval. Het bevat maatregelen die
dienen te verzekeren dat afval dat gegenereerd wordt aan boord van schepen of verzameld
tijdens de reis op zee aan land wordt afgeleverd en op een adequate wijze wordt beheerd.
Verder wil de Commissie het communautair regelgevend kader beter aligneren met de van
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kracht zijnde bepalingen van het MARPOL-verdrag, het binnen de Internationale Maritieme
Organisatie afgesloten verdrag dat de modaliteiten van lozing en afgifte van afval d oor
zeeschepen regelt.
Het voorstel is samengesteld uit een mix van stimulerings- en handhavingsmaatregelen die
focussen op afgifte van afval in de havens. Nieuw in het REFIT voorstel is dat niet langer een
lineair bedrag wordt gehanteerd voor de berekening van het bedrag voor afvalafgifte, doch zal
gewerkt worden met een forfaitair bedrag. Verder zullen ook vissersschepen en
pleziervaartuigen aan de bepalingen van de richtlijn dienen te voldoen.
De besprekingen werden onder Bulgaars voorzitterschap opgestart en konden enigszins
onverwacht al worden beklonken in een algemene benadering op de Raad van 7 juni.
Dit dossier wordt door OVAM getrokken en heeft ook belangrijke implicaties voor onze havens.
Belangrijke aandachtspunten voor België waren een beperking van de maximumafgifte in de
havens en de mogelijkheid om een aparte inspectiedienst te behouden. Beide punten werden
opgenomen in de algemene benadering.

Link met het Europees Parlement

Het Parlement zal volgens de huidige timing in oktober haar rapport aannemen. Hierna zal het
Oostenrijks voorzitterschap de trilogen opstarten met als doel een finaal akkoord te sluiten
voor het eind van het jaar.
4. Richtlijn gecombineerd vervoer
In het kader van het tweede mobiliteitspakket werd een herziening van de richtlijn
gecombineerd vervoer voorgesteld. De huidige richtlijn dateert van 1992 en is onduidelijk en
verouderd. Met dit nieuwe voorstel wil de Commissie de huidige tekst moderniseren om een
modal shift en een vergroening van het vervoer te kunnen promoten.
Het voorstel voorziet in een duidelijkere definitie, rapportering en maatregelen voor
gecombineerd vervoer. België steunt de objectieven van het voorstel maar heeft bedenkingen
op vlak van de uitbreiding naar nationaal gecombineerd vervoer (subsidiariteit), de definitie en
kan het verplichtend karakter van de maatregelen steunen. Daarnaast is dit dossier ook gelinkt
met de discussie rond cabotage doordat de richtlijn stelt dat cabotage onbeperkt is toegelaten
in geval van gecombineerd vervoer, wat vaak leidt tot misbruik.
Op de Raad werd een voortgangsverslag in dit dossier aangenomen. Het Oostenrijks
voorzitterschap neemt het dossier verder op als er meer duidelijkheid is over de
cabotagediscussie in het kader van het eerste mobiliteitspakket.

Link met het Europees Parlement

De stemming van het rapport in het parlement is voorzien op 10 juli 2018. Vervolgens is het
wachten op een akkoord in de Raad vooraleer de onderhandelingen kunnen worden opgestart.
Het Oostenrijks voorzitterschap hoopt een akkoord te kunnen sluiten op de Raad van december.
5. Richtlijn schone en energiezuinige voertuigen
Deze Europese richtlijn heeft als doel schone en energiezuinige wegvoertuigen te stimuleren
binnen overheidsinstanties aan de hand van specifieke minimumdoelstellingen per lidstaat. Er
worden targets vooropgesteld voor het aandeel schone voertuigen bij de aanbestedingen van
het wagenpark voor 2025 en 2030.
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Het voorstel maakte deel uit van het tweede mobiliteitspakket en de besprekingen werden in
maart van dit jaar onder Bulgaars voorzitterschap opgestart. Op de transportraad van 7 juni
werd een voortgangsverslag gepresenteerd.
Vlaanderen kan de voorgestelde streefcijfers aanvaarden voor de verschillende vervoerstypes.
Momenteel wordt er nog gewerkt aan een Belgisch standpunt in dit dossier.
De belangrijkste knelpunten in het dossier zijn de opgelegde targets voor de aanbestedingen
en de definitie van zero-emissie voertuigen voor de zware voertuigen.

Link met het Europees Parlement

Dit dossier wordt behandeld in het ENVI-comité van het Europees Parlement. De stemming is
voorzien voor 10 september.

Sessie Energie
Datum
11 juni 2018
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Marie-Christine Marghem, Federaal minister voor Energie
België
Hoofdpunten van de 1. Voorstel voor herziening van de ACER verordening
agenda
2. Clean Energy Package (herziening van de richtlijnen
hernieuwbare energie en energie–efficiëntie, voorstel
betreffende governance van de Energie Unie) - stand van
zaken
1.

Voorstel voor herziening van de ACER verordening

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

In het kader van het ’Clean Energy Package’ werd eind 2016 onder andere een voorstel voor de
herziening van de Acer-verordening gepubliceerd. Acer is het Europese agentschap voor
energie-regulatoren dat de samenwerking tussen nationale energieregulatoren coördineert en
onder andere bevoegdheden heeft betreffende de interconnecties tussen de nationale Europese
energienetwerken, wat in België in principe federale bevoegdheden zijn.
Op de Raad Energie werd met steun van alle lidstaten en de Commissie een algemene oriëntatie
bereikt op basis van een evenwichtig compromisvoorstel betreffende de bevoegdheidsverdeling
tussen nationale regelgevende autoriteiten en Acer en betreffende de taakverdeling tussen de
directeur en de ‘board of regulators’ (nationale regulatoren) van Acer.
Ook over dit onderdeel van het ‘Clean Energy Package’ kunnen de triloog onderhandelingen
tussen Raad, Europees Parlement en Commissie dus van start gaan.
2. Stand van zaken in de trilogen tussen Raad, Europees Parlement en Commissie over de
voorstellen voor herziening van de richtlijn hernieuwbare energie, de richtlijn energieefficiëntie en de verordening over de ‘governance’ van de Energie Unie.
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Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Over de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie zijn de trilogen tussen Raad, Europees
Parlement en Commissie in een eindfase beland. Een belangrijk openstaand punt in de
onderhandelingen is de Europese bindende 2030 doelstelling voor hernieuwbare energie die in
de algemene oriëntatie van de Raad 27% bedraagt conform de beslissing over de 2030 klimaatenergiedoelstellingen van de Europese Raad in 2014. Het Europees Parlement wil een 2030
doelstelling van 35%. De Commissie heeft in maart een deel van het impact assessment van de
Europese doelstelling voor hernieuwbare energie geactualiseerd en besluit daaruit dat door de
sneller dan verwachte gedaalde kosten van enkele energietechnologieën (zon, wind) nu een
hogere doelstelling kan gerealiseerd worden aan dezelfde kosten dan zoals die enkele jaren
geleden waren ingeschat om een 27% doelstelling te realiseren. Het voorzitterschap stelt aan
de lidstaten voor een hogere 2030 doelstelling te aanvaarden en in ruil daarvoor toegevingen
te vragen aan het Europees Parlement rond andere punten waardoor de lidstaten meer
flexibiliteit zouden hebben in de wijze waarop de doelstelling moet gerealiseerd worden.
De Europese ‘bindende’ 2030 doelstelling voor hernieuwbare energie is een collectieve doelstelling
voor de lidstaten. Lidstaten bepalen hun nationale bijdrage tot de Europese doelstelling in de
NEKPs (nationale 2030 energie-klimaatplannen) volgens de bepalingen in de governance
verordening. Indien de optelsom van de nationale doelstellingen niet leidt tot de Europese
doelstelling (‘ambition gap’), wordt de procedure gevolgd beschreven in art. 9 en 27(1) van de
governance verordening en kan de Commissie aanbevelingen richten aan lidstaten om hun
doelstelling te verhogen.
Enkele lidstaten (LU, LT, SE, PT, ES, IT) steunen een 35% 2030 doelstelling voor hernieuwbare
energie en vinden dat de EU op dit vlak een voortrekkersrol moet spelen. Andere lidstaten pleiten
voor een beperkte verhoging tot 33% (NL), 32% (FR). Duitsland kan een wat hogere doelstelling
dan 30% aanvaarden indien het Europees Parlement voldoende toegeeft op andere punten. Andere
lidstaten (RO, BE, HR, MT, CY, SK, SI, CZ) pleiten voor een realistische doelstelling. Concreet betekent
dit het behoud van de afgesproken percentages of een zo laag mogelijke stijging van die
percentages. die rekening houdt met het kosteneffectieve potentieel van de lidstaten. België en
Slovenië pleiten ook voor indicatieve subdoelstellingen voor de sectoren transport en warmte en
koeling.
Een belangrijke punt in de onderhandelingen met het Europees Parlement is ook de al dan niet
verplichte en beperkte openstelling van nationale steunmechanismen voor elektriciteit voor
installaties in andere lidstaten. Het Europees Parlement wil ook biodiesel op basis van palmolie
uitsluiten als mogelijke hernieuwbare transportbrandstof, maar enkele lidstaten hebben daar een
probleem mee.
Ook in de trilogen over de wijziging van de richtlijn energie-efficiëntie is het ambitieniveau een
belangrijk onderhandelingspunt. De algemene oriëntatie van de Raad bevat een Europese 2030
doelstelling voor energie-efficiëntie van 30%. Het Europees Parlement wil deze doelstelling
verhogen tot 35%. Enkele lidstaten steunen een verhoging tot 35% (LU, SE) of 33% (NL, FR), of
kunnen een beperktere stijging aanvaarden (UK, DK). Andere lidstaten (LT, BE, SI, FI, HU, LV, PL)
willen de 30% doelstelling behouden. Polen benadrukt het belang van het indicatieve karakter van
de doelstelling. Ook met betrekking tot de nationale energiebesparingsverplichtingen (art. 7) pleit
het Europees Parlement voor een hoger ambitieniveau dan de Raad waarbij ook het
energieverbruik voor transport wordt in rekening gebracht.
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Ook over het voorstel voor een governance verordening zijn de onderhandelingen tussen Raad en
Europees Parlement in een eindfase beland. Deze verordening verplicht de lidstaten om een
nationaal geïntegreerd nationaal energie-klimaatplan bij de Commissie in te dienen met 2030
beleidsdoelstellingen met betrekking tot de verschillende dimensies van de Energie Unie
(bevoorradingszekerheid, energiemarkt, energie-efficiëntie, koolstofarme energieproductie en
competitiviteit en innovatie). De lidstaten zullen ook om de twee jaar moeten rapporteren over
de vooruitgang van de realisering van deze doelstellingen. Discussies tussen Raad en Europees
Parlement hebben onder andere betrekking op de acties die moeten ondernomen worden indien
de optelsom van de nationale 2030 doelstellingen voor hernieuwbare energie niet zou leiden tot
de realisering van de Europese 2030 doelstelling.

Benelux-verklaring
In de marge van de Energieraad ondertekenden België, Nederland en Luxemburg een Beneluxverklaring over samenwerking bij de uitwerking van de nationale geïntegreerde nationale 2030
energie- en klimaatplannen.
9. Raad Landbouw en Visserij

Sessie Landbouw
Datum
18 juni 2018
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Denis Ducarme, Federaal Minister van Middenstand,
België
Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie
Hoofdpunten van de 1. Hervormingspakket voor het GLB na 2020
agenda
2. Marktsituatie
1.

Hervormingspakket voor het GLB na 2020

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Na een eerste bespreking op de informele Raad op 5 juni volgde nu een formele bespreking van
de voorstellen uit het GLB-pakket (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid).
Commissaris Hogan begon zijn uiteenzetting met een verdediging van het landbouwbudget. Hij
vond het voorstel van de Commissie redelijk gezien de situatie. Dit voorstel houdt een daling
in van 5% al erkende hij ook het effect van de inflatie. Hij zei ook dat hij zich zeker niet zou
verzetten mochten de lidstaten het landbouwbudget in de meerjarenbegroting verhogen.
Hogan hoopte dat de voorstellen een basis zouden vormen voor de onderhandelingen, maar hij
was bereid te kijken naar amendementen ter verbetering. De kritiek op de hernationalisering
van het GLB pareerde hij door te stellen dat er voldoende garanties ingebouwd zijn om een
gemeenschappelijke aanpak te verzekeren ondanks de toegenomen subsidiariteit. De directe
steun wordt in de kortingen meer gevrijwaard om het inkomen van de landbouwer te
beschermen, al moeten de betalingen eerlijker verdeeld worden. Wat betreft vereenvoudiging
verwees hij naar de afschaffing van de vergroening, de aanpassing van de crisisreserve en de
verschuiving van naleving van regels naar een focus op resultaten.
De lidstaten onthaalden de voorstellen als een basis voor de onderhandelingen. Ze herhaalden
hun voornaamste punten van kritiek, o.a. het gebrek aan vereenvoudiging, de dreiging van
hernationalisering en de kortingen op het budget, terwijl de verplichtingen wel strikter worden.
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Op vlak van budget kreeg Frankrijk steun van 16 andere lidstaten voor het pleidooi om
het landbouwbudget op het niveau van de huidige EU-27 te houden. BE steunde de
geest van het Franse memorandum, maar kon het niet mee ondertekenen omdat het
zich niet wou uitspreken over het volume van het landbouwbudget.
Op vlak van externe convergentie zagen we de klassieke tweedeling tussen de
tegenstanders, waaronder België, en de landen die verder willen gaan dat wat er op
tafel gelegd wordt. (noot: Externe convergentie wijst op het proces waarbij die

betalingen evolueren naar het EU-gemiddelde)

Heel wat ministers kantten zich tegen de verplichting van instrumenten voor
herverdeling van de directe steun (voornamelijk plafonnering, maar ook herverdelende
betaling).
Wat betreft milieu en klimaat was er steun voor een hoger ambitieniveau van het GLB
van o.m. België, maar tegelijk ook veel vragen en onduidelijkheid.
Wat betreft de strategische plannen stonden België en Spanje lijnrecht tegenover elkaar.
België wou de mogelijkheid van twee strategische plannen op niveau van de regio’s,
Spanje wil één plan per lidstaat. Verschillende lidstaten, waaronder België, drukten hun
bezorgdheid uit over de timing voor de goedkeuring van de plannen en een aantal vroeg
om een overgangsperiode.

2. Marktsituatie

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Hogan schatte de marktsituatie over het algemeen als stabiel in, al zijn er een
paar sectoren die we moeten opvolgen. Hij vond ook dat landbouwers moeten reageren op
marktsignalen, en dat is niet het geval in alle sectoren. Daarna ging hij in op de situatie van
een aantal sectoren:
 De zuivelmarkt is in evenwicht ondanks een prijsdaling o.w.v. de gestegen productie. Er
is een risico op overproductie, al stijgen de prijzen voor andere zuivelproducten. Het
verkopen van de magere melkpoeder (MMP) uit de voorraden heeft tot nog toe geen
effect gehad op de prijs.
 Bij de varkens is er een prijsdaling door de hogere productie, zelfs tot onder het
meerjarig gemiddelde. De productie moet zich aanpassen eerder dan te denken aan
marktmaatregelen.
 De rundsvleesmarkt is stabiel, maar kent door de hogere productie lagere prijzen. De
gespecialiseerde rundsvleessector doet het minder goed in landen als Frankrijk en
België.
 Er is een veel hogere suikerproductie sinds de afschaffing van de quota. De prijzen zijn
merkelijk gedaald, maar dit is geen verrassing. Producenten moeten rekening houden
met een gedereguleerde markt. Marktmaatregelen zouden een verkeerd signaal
uitsturen. Hogan wil de markt wel blijven opvolgen.
 Hogan was bijzonder bezorgd om de antidumpingheffingen die de VS willen heffen op
Spaanse olijven omdat ze ontkoppelde GLB-steun ontvangen. Hij beschouwde dit als
onterechte protectionistische maatregelen. Ze hebben ook een transversaal effect op
het GLB. Hij zei dit dossier van heel dichtbij te volgen en de nodige maatregelen te
treffen als de VS definitief beslissen om de heffingen door te voeren.
Tijdens hun interventies gaven de lidstaten, waaronder België, vooral steun aan Spanje voor
het punt over de olijven, vooral o.w.v. het feit dat de maatregelen van de VS een aanval zouden
betekenen op de GLB-steun die nu gecatalogeerd staat als niet-marktverstorend bij de WTO
(green box). België wees verder op de problematische situatie op de rundvleesmarkt en de
mogelijke impact van handelsakkoorden zoals Mercosur. Ook de invoer van gevogelte uit
Oekraïne buiten het tariefcontingent baarde ons land zorgen.
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Sessie Visserij
Datum
18 juni 2018
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Jan Hoogmartens, Coreper I ambassadeur
België
Hoofdpunten van de 1. Verordening betreffende het Europees Fonds voor maritieme
agenda
zaken en visserij
2. Verordening tot wijziging van verordeningen van de Raad
betreffende visserijcontrole
3. Mededeling over de stand van zaken in het GVB en
raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2019
4. Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) verslag van 30 mei 2018
1.

Verordening betreffende het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Europees Commissaris voor Visserij Vella gaf een presentatie van het nieuwe fonds dat zowel
voor socio-economische als ecologische duurzaamheid moet zorgen. Het is ook de bedoeling
om steun te geven aan vissers zodat ze zich kunnen aanpassen aan de nieuwe verplichtingen
die opgenomen zijn in de herziening van het visserij controle systeem. Hij wil ook een actieplan
voor kleinschalige visserij opzetten. Daarnaast wil de Commissie ook meer inzetten op
aquacultuur, want de EU blijft te hard afhankelijk van import van visserijproducten. Daarbij
wil de Commissie meer aandacht voor een betere marketing van aquacultuurproducten.
Vervolgens wil het nieuwe fonds inzetten op de blauwe economie en wil het hiervoor meer
investeringen aantrekken. De Commissie wil ook meer actie ondernemen voor propere oceanen.
Tenslotte, zet dit fonds sterk in op vereenvoudiging.
Vlaanderen vraagt om de prioriteit te leggen bij de visserij- en aquacultuur. Vervolgens werd
ook aandacht gevraagd voor de specificiteit van kleine vloten en voor innovatie, waaronder de
modernisering van vaartuigen.

Link met het Europees Parlement
Codecisie

2. Verordening tot wijziging van verordeningen van de Raad betreffende visserijcontrole

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Vella wil met de voorgestelde wijzigingen een visserij controle systeem dat
aangepast is aan het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid en in een efficiënte en effectieve
controle voorzien van de aanlandingsverplichting.
In de Vlaamse interventie ging vooral aandacht naar de belangrijke gevolgen bij de bepaling
over de onmiddellijke weging van de vangsten bij aanlanding. Verder ging ook aandacht naar
het nieuwe voorstel voor camera’s aan boord van vissersvaartuigen.

Link met het Europees Parlement
Codecisie
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3. Mededeling over de stand van zaken in het GVB en raadpleging over de vangstmogelijkheden
voor 2019

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De Commissie heeft haar mededeling dit jaar sterk uitgebreid. Hierin stelt ze vast dat er grote
vooruitgang werd geboekt bij het halen van de Maximale Duurzame Opbrengst (MDO). De
biomassa is met 39% gestegen. Ook de socio-economische resultaten zijn positief en de
Commissie ziet een sterke stijging van de salarissen binnen de sector. Vervolgens werd ook qua
visserijbeheer grote vooruitgang geboekt met een akkoord voor een meerjarenplan voor de
Noordzee. Momenteel ligt een voorstel voor de westelijk wateren op tafel en Commissaris Vella
benadrukt dat hij graag binnen deze parlementaire periode een akkoord zou hebben. Anderzijds
waarschuwt Vella voor een ronduit alarmerende situatie in de Middellandse Zee en Zwarte Zee.
Hoewel ook hier heel wat initiatieven zijn genomen, ook met derde landen, waaronder
“Medfishforever” en de Sofia verklaring voor duurzame visserij in Zwarte Zee. Wat betreft de
aanlandingsverplichting die volledig van kracht is op 1 januari 2019, is Commissaris Vella zich
volledig bewust van de grote uitdagingen. De Commissie heeft alle regionale vergaderingen van
de lidstaten bijgewoond en is nu bezig met wetenschappelijk assessment. Hij vraagt aan de
lidstaten om alle flexibiliteitsmaatregelen te gebruiken die in de basisverordening staan. Ook
de financiële middelen uit Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) kunnen
beter gebruikt worden. Vervolgens wijst hij ook op het belang van de controle van de
aanlandplicht. Voor de vangstmogelijkheden in 2019 ziet hij drie belangrijke doelstellingen: 1)
MDO tegen 2020; 2) Volledige implementatie van de aanlandplicht; 3) Toepassing van de
meerjarenplannen voor Oostzee en voor het eerst voor de Noordzee.
Vlaanderen reageerde tevreden met de grote vooruitgang, maar wil samen met de Commissie
verder naar werkbare oplossingen zoeken voor de aanlandplicht.

Link met het Europees Parlement

Geen: vaststelling van vangstmogelijkheden valt enkel onder de bevoegdheid van de Raad.
4. Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) - verslag van 30 mei 2018

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op vraag van Nederland heeft ICES een vergelijking gemaakt tussen een traditionele boomkor
en een pulstuig. Nederland benadrukt dat het hier om een onafhankelijk advies gaat en dat
deze aantoont dat er bij de puls minder bodemberoering is, alsook minder CO2 uitstoot. De
Nederlandse minister roept dan ook op om een compromis over de puls te zoeken.
Ook in Vlaanderen ligt de pulstechnologie gevoelig. In haar interventie heeft Vlaanderen erop
gewezen dat de Vlaamse vloot voornamelijk uit boomkorren bestaat, maar dat deze door
allerhande technologische innovaties geëvolueerd is naar een milieuvriendelijker vistuig en niet
meer te vergelijken valt met de “traditionele” boomkor. Daarnaast benadrukt België dat er ook
andere toepassingsmogelijkheden zijn (bv. garnaalpuls, of elektronisch benthisch release panel),
maar dat er tegelijkertijd een gelijk speelveld nodig is voor het wetenschappelijk onderzoek en
deze technologie dus niet slechts in één welbepaald gebied kan toegepast worden.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft zich eerder al sterk tegen de puls uitgesproken.
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10. Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming

Sessie Sociaal Beleid
Datum
Plaats
Woordvoerder voor België
Hoofdpunten
agenda

van

21 juni 2018
Luxemburg
Kris Peeters, Vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

de 5.
6.
7.
8.
9.

Verordening coördinatie sociale zekerheid
Richtlijn written statement
Richtlijn werk privé
Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit
Lunchdebat over MFK

Op de EPSCO Raad (Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming) werd een finaal akkoord bereikt tussen de lidstaten over de herziening
van de detacheringsrichtlijn. Dit ondanks teleurstelling van een aantal lidstaten uit Oost-Europa
over het gebrek aan vooruitgang wat betreft het mobiliteitspakket in de Raad Transport. De Raad
stond echter vooral in het teken van een aantal wetgevende dossiers: de herziening van de
verordening over de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels, de herziening van de richtlijn
‘written statement’ en de herziening van de richtlijn werk privé. De ambitie van het Bulgaars
voorzitterschap was om te komen tot een algemene oriëntatie voor deze 3 dossiers.
1.

Verordening coördinatie sociale zekerheid

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het proces tot herziening van de verordening werd gestart in 2016 en in totaal bogen 3
voorzitterschappen zich over het dossier. De Europese Commissie betreurt dat haar voorstellen
niet zijn gevolgd door de lidstaten. Zo is onder impuls van het Bulgaars voorzitterschap de export
van uitkeringen op het status quo van 3 maanden gebleven in plaats van een uitbreiding naar 6
maanden. Ook de termijnen voor grensarbeiders en aggregatie werden naar beneden bijgesteld.
De Commissie had ook liever een sterkere band gezien tussen de bevoegde lidstaat
verantwoordelijk voor de uitkering en de verblijfslidstaat verantwoordelijk voor de activering.
Nederland kwam onmiddellijk tussen na de Commissie om aan te geven dat ze de algemene
oriëntatie niet kunnen steunen. Ze verwezen ook naar de gebrekkige link tussen uitkering en
activering.
Voor Nederland is een snelle toeleiding van de werkzoekende naar de arbeidsmarkt van cruciaal
belang. Een kwaliteitsvolle activering is op basis van het huidige compromis niet gegarandeerd,
onder mee omwille van de gebrekkige rapporteringsmechanismen tussen de lidstaten. Ook de
verlaging van de periode van aggregatie van 3 naar 1 maand is voor onze noorderburen
onaanvaardbaar. Luxemburg sloot zich volmondig aan bij het standpunt van Nederland en
benadrukte het bijzondere belang van grensarbeid dat bijna de helft uitmaakt van de
arbeidsmarkt. Ze eisten bij adoptie ook een transitieperiode van 7 jaar. België betreurde dat het
Bulgaars voorzitterschap weinig rekening heeft gehouden met de standpunten van de
gelijkgestemde landen, zoals België, Nederland, Luxemburg en Duitsland. Ons land benadrukte ook
dat het niet onredelijk is om te vragen dat een werkzoekende 3 maanden gewerkt heeft om recht
te hebben op sociale zekerheid. Zeker gezien de onbeperkte duur in de tijd van de uitkeringen in
ons land. Ook werd benadrukt dat de link tussen activering en het toekennen van uitkeringen
sterker aanwezig moet zijn.
2. Richtlijn written statement
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Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op het vlak van de written statement richtlijn gaf België te kennen dat het de inspanningen van
de Commissie en het voorzitterschap apprecieert om werknemers meer zekerheid te bieden over
hun werksituatie en hun arbeidsvoorwaarden. Bij de analyse van de voorliggende tekst blijven er
voor België echter knelpunten over. De termijn voor het overmaken van de niet-essentiële
informatie is nu bepaald op één maand. In België wordt deze informatie vandaag reeds op een
schriftelijke wijze aan de overgrote meerderheid van de werknemers bezorgd, echter niet binnen
de termijn van één maand. Een snellere overmaking van deze niet-essentiële informatie zou
aanzienlijke administratieve kosten veroorzaken, terwijl de bescherming van de betrokken
werknemers er niet op zou vooruitgaan. Dit is ook de mening van de sociale partners in ons land.
De meerwaarde die deze richtlijn biedt op het vlak van de bescherming van werknemers, weegt
voor ons land niet op tegen de bijkomende administratieve last die door een aantal bepalingen
wordt veroorzaakt, waardoor wij ons genoodzaakt zien ons te onthouden.
3. Richtlijn werk privé

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Ons land kan ook de richtlijn tot herziening van de richtlijn werk-privé ondersteunen met als doel
om verdere vooruitgang op het vlak van arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en mannen te
boeken. Spijtig genoeg werden sommige voorstellen van de Commissie in de compromistekst
afgezwakt. De vrijheid die gelaten wordt aan de lidstaten om zelf hun niveau van uitkering te
bepalen, is begrijpelijk gelet op de budgettaire situatie in de meeste lidstaten.
Over het niveau van de uitkeringen kan ons land akkoord gaan met de term adequaat. Want het
Belgische systeem van forfaitaire uitkeringen laat toe om de inkomensterugval tijdens de periode
van ouderschapsverlof, vaderschapsverlof maar ook verlof voor zorg, op te vangen op een
adequate manier. Er zijn op dat vlak overigens extra inspanningen gedaan voor alleenstaande
ouders, in samenspraak met de sociale partners. Om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen
maximaal te versterken, is het volgens België noodzakelijk om de overdraagbaarheid van het
ouderschapsverlof te beperken. In België is dit verlof niet overdraagbaar, zodat vermeden wordt
dat de hele zorglast in jonge gezinnen op de schouders van vrouwen komt.
4. Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Op de agenda stond ook een voortgangsrapport over de verordening tot de oprichting van de
Europese Arbeidsautoriteit. De voornaamste knelpunten die een algemene oriëntatie in de weg
staan, is de vraag naar de meerwaarde van de integratie van bestaande instrumenten zoals EURES
en de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van Sociale Zekerheidsstelsels. Ook over het
organiseren van gezamenlijke inspecties rijzen nog heel wat vragen.
5. Lunchdebat over MFK

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tot slot werd er ook een lunchdebat gevoerd over de nieuwe voorstellen van de Commissie met
betrekking tot het Meerjarig Financieel Kader, meer bepaald over ESF+ (Europees Sociaal Fonds)
en het EGF (Europees Globaliseringsfonds). Gezien de debatten nog moeten gevoerd worden,
beperkte België zich tot een aantal voorlopige bedenkingen. Allereerst kan ons land de integratie
van de verschillende instrumenten in het ESF+ ondersteunen met het oog op complementariteit
en vereenvoudiging. Wel moeten deze andere fondsen voldoende zichtbaar blijven in het
toekomstige ESF+. België toonde zich ook bezorgd over de daling van het totale budget met 5
miljard euro. Dat lijkt in tegenspraak met de ambitie van de Commissie op meer in te zetten op
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de uitvoering van de Europese Sociale Pijler. Het is voor ons land ook van belang dat de EPSCO
Raad voldoende betrokken wordt bij de onderhandelingen over het ESF, zeker gezien het belang
van EASI (Europees Programma voor Tewerkstelling en Sociale Innovatie) en FEAD (Fonds voor
Europese hulp aan de meest behoeftigen). Het verbreden van de scope van het Europees
Globaliseringsfonds (EGF) is wat België betreft logisch. Ook het verlagen van de drempel voor
berdrijven met slechts 250 werknemers (in plaats van 500) wordt positief onthaald. Wel rijst de
vraag of het EGF ook zal kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld de gevolgen van Brexit op te
vangen aangezien heel wat KMO’s zullen worden getroffen.
11. Raad Economische en Financiële zaken
Datum
22 juni 2018
Plaats
Luxemburg
Woordvoerder
voor Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën
België
Hoofdpunten van de 1. Aanbevelingen van de Raad aan de lidstaten inzake de
agenda
nationale hervormingsprogramma’s voor 2018 en adviezen
van de Raad over de geactualiseerde stabiliteits- of
convergentieprogramma’s - goedkeuring
1.

Aanbevelingen van de Raad aan de lidstaten inzake de nationale hervormingsprogramma’s
voor 2018 en adviezen van de Raad over de geactualiseerde stabiliteits- of
convergentieprogramma’s

Het voorzitterschap presenteerde kort de ontwerpaanbevelingen inzake de nationale
hervormingsprogramma’s en de ontwerpadviezen over de geactualiseerde stabiliteits - en
convergentieprogramma’s, zoals deze besproken en goedgekeurd werden in het Economisch en
Financieel Comité.
Zowel de Commissie als de Europese Centrale Bank wezen op het zwak niveau van
implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen en op het belang van het verderzetten
van de budgettaire inspanningen teneinde het schuldniveau te reduceren. De Commissie stelde
verder dat de ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen ter beschikking staat om de
lidstaten te helpen bij de implementatie van de aanbevelingen.
Er volgde een korte discussie. België kwam niet tussen.
De ministers hebben de ontwerpaanbevelingen en ontwerpadviezen aangenomen. De
documenten zullen voor bevestiging aan de Europese Raad voorgelegd worden. De formele
goedkeuring, waarmee het Europees Semester afgesloten wordt, volgt op de ECOFIN Raad van
13 juli.
12. Raad Leefmilieu
Datum
Plaats
Woordvoerder
België

25 juni 2018
Brussel
voor Céline Fremault, Brussels minister voor Leefmilieu
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Hoofdpunten
agenda

van

de 1. Drinkwaterrichtlijn
2. Verordening betreffende CO2-normen voor auto's en
bestelwagens

2. Drinkwaterrichtlijn

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers van Leefmilieu debatteerden over het voorstel van herschikking van de
drinkwaterrichtlijn. Het voorstel is verschenen op 1 februari 2018 en bevat een herziening van
de kwaliteitsnormen voor drinkwater, de introductie van een risico-gebaseerde benadering
voor het toezicht op de drinkwaterkwaliteit, betere en geharmoniseerde informatie over
waterkwaliteit en -diensten aan de consumenten, de harmonisatie van normen voor materialen
die in contact komen met het drinkwater en de verplichting om de toegang tot drinkwater te
verbeteren. Het debat concentreerde zich op de laatste twee elementen.
De huidige drinkwaterrichtlijn regelt enkel de toegestane hoeveelheden van bepaalde stoffen
in het water, zoals lood, maar bevat geen normen voor materialen die in contact komen met
het water, zoals leidingen en kranen. De Commissie stelt nu voor om technische normen voor
dergelijke producten uit te werken in het kader van de bouwproductenverordening. Tijdens het
debat bleek duidelijk dat de lidstaten dit geen goede oplossing vinden. Veel lidstaten,
waaronder België, betwijfelen of het toepassingsgebied van de bouwproductenverordening
volstaat om alle materialen te reguleren, en om de nodige hygiëne- en gezondheidsvereisten
vast te leggen. Ook willen veel lidstaten, waaronder België, strengere eisen kunnen opleggen
indien de lokale situatie dit vereist. België toont interesse in de optie die 4 lidstaten (NL, FR,
DE, UK) naar voren schuiven, of stelt voor om de normen via gedelegeerde handelingen vast te
stellen, waarna de bouwproductenverordening voor de nodige testregimes kan zorgen.
Bijna 2 miljoen Europese burgers ondertekenden het Europees burgerinitiatief “Right2Water”,
dat vraagt om EU-regelgeving die de lidstaten verplicht om al hun inwoners van proper
drinkwater te voorzien. In antwoord daarop stelt de Commissie voor om een bepaling hiertoe
op te nemen in de herziene drinkwaterrichtlijn. Deze bepaling introduceert twee nieuwe
verplichtingen voor de lidstaten:
1. verbeteren van de toegang tot en bevorderen van het gebruik van drinkwater, vb. door
het geven van de nodige voorlichting over aansluiting op het drinkwaternet, het
aanmoedigen van het gebruik van kraanwater in openbare gebouwen en restaurants,
het beschikbaar stellen van drinkwaterfonteintjes in steden… en
2. al het nodige doen om kwetsbare en gemarginaliseerde groepen toegang tot drinkwater
te geven.
Alle lidstaten, en dus ook België, erkenden de noodzaak om hieraan te werken, maar stelden
dat zij hier ook al, zonder dat het een Europese verplichting is, werk van maken, om tegemoet
te komen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en de verbintenissen in het kader van het
UNECE-Protocol Water en Gezondheid. Het principe vinden de lidstaten dus wel goed, maar de
lidstaten moeten de ruimte krijgen om het zelf in te vullen. België stelt dat de richtlijn voor dit
aspect geen te concrete verplichtingen mag instellen.

Link met het Europees Parlement

De ENVI-Commissie van het Europees Parlement zal over het rapport van rapporteur Michel
Dantin (FR/EPP) stemmen in het najaar (geplande datum 10 september 2018). Mogelijk kunnen
daarna informele trilogen starten om tot een akkoord tussen Raad en Europees Parlement in
eerste lezing te komen.
3. Verordening betreffende CO2-normen voor auto's en bestelwagens
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Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De ministers debatteerden over het voorstel van herschikking van de verordening betreffende
CO2-normen voor auto’s en bestelwagens. Het voorstel is verschenen op 8 november 2017 en
stelt dat de nieuwe personenauto’s en bestelwagens tegen 2025 gemiddeld 15% minder CO2
moeten uitstoten en tegen 2030 gemiddeld 30% minder (in vergelijking met de doelstellingen
tegen 2021 van de huidige verordening, i.e. 95 g CO2/km voor de personenauto’s en 147 g
CO2/km voor de bestelwagens).
Uit eerdere besprekingen en uit het debat op de Raad blijkt dat de lidstaten het oneens zijn
over het gewenste ambitieniveau. Veel lidstaten, waaronder België, pleiten voor een bepaalde
mate van hoger ambitieniveau, zodat de emissiereducties in de transportsector de nationale
doelstelling inzake broeikasgasemissiereducties in de niet-ETS-sectoren kan helpen bereiken.
België pleit voor een doelstelling van -20% tegen 2025 en -40% tegen 2030. Andere lidstaten
(SK, CZ, HU) vrezen voor de concurrentiekracht van hun auto-industrie. Veel Oost-Europese
lidstaten waarschuwen voor nefaste gevolgen voor de koopkracht van de consument en een
overspoeling van hun markt door tweedehandsauto’s die niet aan de normen voldoen.
Het voorstel van de Commissie bevat ook een mechanisme om fabrikanten ertoe aan te zetten
meer emissievrije en emissiearme voertuigen op de markt te brengen. Het gaat om een
beloningssysteem waardoor een fabrikant die meer emissievrije en emissiearme voertuigen op
de markt brengt dan de vooraf bepaalde streefwaarde, hiervoor beloond wordt in de vorm van
minder strenge CO2-emissiecijfers. Sommige lidstaten, waaronder België, betwijfelen dat dit
beloningssysteem vruchten zal afwerpen. België is van mening dat dit mechanisme de ambitie
onderuithaalt en stelt dat er beter een beloning zou gecreëerd worden voor de constructeurs
om het gewicht van de wagens te verminderen.
De nieuwe voorgestelde normen zullen gebaseerd zijn op de resultaten van de nieuwe test,
WLTP genaamd. België waarschuwt, net als FR, LU, NL, dat de inspanning van constructeurs
onder de nieuwe testmethode niet kleiner mag zijn dat deze onder de oude. Dit gevaar is reëel
indien het startpunt voor de nieuwe testmethode, vastgelegd in het jaar 2012, te hoog wordt
ingeschat.

Link met het Europees Parlement

De ENVI-Commissie van het Europees Parlement zal over het rapport van rapporteur Mirian
Dalli (MT/S&D) stemmen in het najaar (geplande datum 10 september 2018). Daarna wil het
Oostenrijks voorzitterschap zo snel mogelijk informele trilogen starten om tot een akkoord
tussen Raad en Europees Parlement in eerste lezing te komen.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 30 juni 2018 werden geen voorstellen van richtlijn gepubliceerd.
2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 30 juni 2018 werden 8 aangenomen richtlijnen gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2018/912
Naam: gemeenschappelijke
stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde
wat betreft de verplichting
tot inachtneming van een
ondergrens voor het
normale tarief
RL: (EU) 2018/844
Naam: energieprestatie van
gebouwen en energieefficiëntie
RL: (EU) 2018/843
Naam: voorkoming van het
gebruik van het financiële
3
4

Inhoud
Richtlijn (EU) 2018/912 van de Raad van 22 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn
2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens
voor het normale tarief

Termijn3
1-09-2018

Bevoegdheid4
Federale
bevoegdheid

Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot 10-03-2020 Vlaamse
wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en
bevoegdheid
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie
Beleidsdomein
Omgeving
Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot 10-01-2020 Federale
wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het
bevoegdheid

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven 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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stelsel voor het witwassen
van geld of
terrorismefinanciering
RL: (EU) 2018/852
Naam: verpakking en
verpakkingsafval

financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot
wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU
Richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot
wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

5-07-2020

RL: (EU) 2018/851
Naam: afvalstoffen

Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot
wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

5-07-2020

RL: (EU) 2018/850
Naam: het storten van
afvalstoffen

Richtlijn (EU) 2018/850 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot 5-07-2020
wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen

RL: (EU) 2018/849
Naam: autowrakken,
batterijen en accu’s en
afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur
RL: (EU) 2018/822
Naam: verplichte
automatische uitwisseling
van inlichtingen op
belastinggebied met
betrekking tot
meldingsplichtige
grensoverschrijdende
constructies

Richtlijn (EU) 2018/849 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot 5-07-2020
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
Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn
2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende
constructies

31-12-2019

Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomein
Omgeving
Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomein
Omgeving
Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomein
Omgeving
Vlaamse
bevoegdheid
Beleidsdomein
Omgeving
Gemengde
bevoegdheid
Beleidsdomein
Financiën en
Begroting
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3.

Stand van zaken omzettingsdossiers

Hieronder volgt een stand van zaken met betrekking tot de omzetting van Europese richtlijnen. Dit overzicht heeft enkel betrekking op richtlijnen die
een omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereisen. Met betrekking tot een aantal richtlijnen speelt Vlaanderen een adviserende rol. Aangezien dergelijke
richtlijnen geen omzetting vereisen in Vlaamse regelgeving, worden zij niet opgenomen in dit overzicht.
Er wordt in dit overzicht een onderscheid gemaakt tussen de “interne markt” richtlijnen (Vlaams scorebord interne markt) en de richtlijnen die niet
onder de interne markt vallen (overige Vlaamse omzettingsdossiers).
1. Vlaams scorebord interne markt
Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een scorebord. Het scorebord van de Europese
Commissie is een overzicht van de omzettingsprestaties van de 28 lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams
scorebord interne markt” samengesteld.
A. Vlaams scorebord van juni 20185
Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 8 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is, en waarvan
Vlaanderen er 7 heeft omgezet. Dit scorebord is finaal.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken
RL: (EU) 2016/2109
Naam: nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort
Lolium × boucheanum Kunth

5

Termijn

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 31-12-2017
66/401/EEG van de Raad teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium ×
boucheanum Kunth op te nemen
De richtlijn werd omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de

Het Vlaams scorebord van juni 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2018. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2018.
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Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

RL: (EU) 2015/2193

keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe soorten en de botanische
naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth en door het ministerieel besluit tot wijziging van
de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 205 houdende de reglementering
van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen tot opname van nieuwe
soorten en de botanische naam van de soort Lolium x boucheanum Kunth. Het besluit van de
Vlaamse Regering werd op 4 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 6 oktober
2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017)
55699. Het ministerieel besluit werd op 13 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 56337. De concordantietabellen werden
op 30 november 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 56611 en MNE (217) 56618.
Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de 19-12-2017
beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote
stookinstallaties

Naam: beperking van de emissies
van bepaalde verontreinigende
stoffen in de lucht door De richtlijn werd omgezet door besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen
middelgrote stookinstallaties
van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2 van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014.
Beleidsdomein(en): OMG
Het besluit werd op 11 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 19 december 2017
Minister(s): Schauvliege
genotificeerd aan de Europese Commissie, samen met 4 stukken bestaande regelgeving. Referenties
notificaties aan de Commissie: MNE (2017) 56939, MNE (2017) 56940, MNE (2017) 56941, MNE (2017) 56943
en MNE (2017) 56945.
RL: (EU) 2017/2054

Richtlijn (EU) 2017/2054 van de Commissie van 8 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 28-2-2018
Naam:
lijst
van 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde
defensiegerelateerde producten producten
In het Vlaamse Gewest werden de bepalingen van Richtlijn 2009/43/EG geïmplementeerd in het
Beleidsdomein(en):
Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 en het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, waarmee
internationaal Vlaanderen
Vlaanderen Richtlijn 2009/43/EG formeel heeft omgezet in Vlaamse regelgeving. Richtlijn
Minister(s): Bourgeois
2009/43/EG voorziet in een bijlage met defensiegerelateerde producten, die integraal overgenomen
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wordt van de Gemeenschappelijke EU-lijst van Militaire Goederen (ML-lijst). Deze ML-lijst wordt
jaarlijks aangepast en telkenmale wordt dan ook een nieuwe richtlijn gepubliceerd die de bijlage van
Richtlijn 2009/43/EG wijzigt. Richtlijn (EU) 2017/2054 is een dergelijke wijzigende richtlijn. Het
Vlaams Gewest heeft in zijn Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 hier echter reeds op geanticipeerd.
Het begrip “defensiegerelateerde producten” van artikel 2, lid 5 wordt immers gedefinieerd als “de
producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die opgenomen zijn in de
Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen”, waarmee telkens wordt verwezen naar de laatst
versie van die lijst zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het
Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit werden op 9 januari 2018 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2018) 50215 en MNE
(2018) 50216.
RL: (EU) 2015/719

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 07-5-2017
Naam: in het nationale en Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de
internationale verkeer maximaal Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer
toegestane
afmetingen
en maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane
gewichten.
gewichten
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. Dit
besluit werd op 17 januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50422. De overige artikelen worden
omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s,
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit besluit
werd op 2 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50722.
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RL: 2014/45/EU

Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van 2017
Richtlijn 2009/40/EG

Naam: periodieke technische
controle van motorvoertuigen
en aanhangwagens
De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de periodieke
Beleidsdomein(en): MOW
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.
Minister(s): Weyts
Referentie notificatie Commissie: MNE (2018) 52482.
RL: 2014/47/EU

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05Naam: technische controle langs technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen 2017
en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
de weg van bedrijfsvoertuigen
Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en
Beleidsdomein(en): MOW
een koninklijk besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van
Minister(s): Weyts
CENTREX (federale politie), en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft
de ladingzekering, werd op 17 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50423. Het koninklijk
besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen
werd op 11 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 mei 2018 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referentie notificatie Commissie: MNE (2018) 52421.
RL: (EU) 2016/2309

Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de 30-06Naam: vervoer van gevaarlijke wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het 2017
Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
goederen over land
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Beleidsdomein(en): MOW
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
Minister(s): Weyts
de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 18 december 2017
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gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 20 december 2017 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017) 57022.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse
Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 25 mei
2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering, werd op 6 juni 2018 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en werd op 8 juni 2018 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie Commissie: MNE (2018) 52932.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken
Termijn
Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de 18-11-2016
RL: 2014/94/EU
uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
Naam: uitrol van infrastructuur
Deze richtlijn verplicht de lidstaten om nationale beleidskaders te maken voor de markt ontwikkeling
voor alternatieve brandstoffen
van milieuvriendelijke energie/brandstoffen voor voertuigen en de bijhorende infrastructuur. De
Beleidsdomein(en): OMG, MOW
Vlaamse Regering keurde op 18 december 2015 het Vlaamse actieplan ‘Clean Power for Transport’
Minister(s): Tommelein, Weyts
goed. Dit is een verdere uitwerking van de conceptnota ‘Clean power for transport’ (goedgekeurd op
18 september 2015) die ook de omzetting van de richtlijn vastlegt. Het actieplan is in de eerste plaats
gericht op een doorbraak voor elektrische voertuigen en biedt daarnaast kansen aan voer- en
vaartuigen op aardgas en aan walstroom. Daarnaast werden een reeks besluiten aangenomen ter
uitvoering van het Vlaamse actieplan en ter omzetting van de richtlijn. Het gaat om:
- het decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2016;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 houdende wijziging van het
energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft de invoering van een premie voor zeroemissie voertuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot wijziging van het energiebesluit
van 19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbare dienstverplichtingen van de
distributienetbeheerders ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen;
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-

-

-

-

het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor
- in het Vlaamse Gewest, wat betreft de verlenging van de investeringstermijn;
het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2016 betreffende de modaliteiten voor de
toekenning van een projectsubsidie aan vergunninghouders voor laadinfrastructuur voor
elektrische voertuigen op carpoolparkings of Park&Rides in beheer van het Vlaamse Gewest
in uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020;
het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van een
projectsubsidie aan vergunninghouders voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
op carpoolparkings of Park&Rides in beheer van het Vlaamse Gewest in uitvoering van het
Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 12
december 2014;
het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2016 betreffende de subsidiëring van
projecten ter uitvoering van het actieplan ‘Clean power for transport’.
Het Vlaamse actieplan maakt ook deel uit van het nationale actieplan voor België. Het
nationale actieplan voor België werd op 8 december 2016 als volledige omzetting voor België
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2016) 57409 en MNE (2016) 57504. Het Vlaamse actieplan en de hierboven
aangehaalde bijhorende omzettings- en uitvoeringsmaatregelen werden op 12 december 2016
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2016) 57527, MNE (2016) 57531, MNE (2016) 57532, MNE (2016) 57534, MNE (2016)
57535, MNE (2016) 57536, MNE (2016) 57537 en MNE (2016) 57538.

Veiligheidsnormen in de Richtlijn voor walstroomvoorzieningen en tankstations moeten nog
omgezet worden in Vlaamse reglementering. Deze omzetting is in voorbereiding en zou eind 2018
afgerond worden.
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B. Vlaams scorebord van december 20186
Het Vlaams scorebord van december 2018 omvat 6 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is, en waarvan
Vlaanderen er al 1 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken
RL: (EU) 2018/100
Naam: kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen zich moet
uitstrekken
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2016/2284

6

Termijn

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/100 van de Commissie van 22 januari 2018 tot wijziging van de 31-08-2018
Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van
Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad,
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor
dat onderzoek.
De richtlijn wordt omgezet door het ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van
bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de
minimumeisen voor dat onderzoek. Het ministerieel besluit werd op 28 mei 2018 gepubliceerd in het
Belgische Staatsblad en op 30 mei 2018 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Commissie: MNE (2018) 52805 en MNE (2018) 52806.

Laatste stand van zaken

Termijn

Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 15-02-2017
de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging 01-07-2018
van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2011/81/EG

Het Vlaams scorebord van december 2018 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december 2018.
Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2018 en waarvoor de integrale omzetting moet
worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2018.
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Naam: vermindering van de De omzettingstermijn voor deze richtlijn is 01/07/2018, maar in het artikel over de omzettingstermijn
nationale emissies van bepaalde wordt gesteld dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
luchtverontreinigende stoffen
doen treden tegen 15/02/2017 om te voldoen aan artikel 10, lid 2 van de richtlijn, dat stelt dat de
lidstaten hun nationale emissie-inventarissen en emissieprognoses, ruimtelijke gedesaggregeerde
Beleidsdomein(en): OMG
nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote puntbronnen en de informatieve
Minister(s): Schauvliege
inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, en voor zover van toepassing in artikel
8, lid 4 moeten verstrekken aan de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap,
overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. Deze rapportage dient in overeenstemming te
zijn met de rapportage aan het secretariaat van het LRTAP-verdrag. Artikel 10, lid 2 wordt omgezet
door het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationaal milieubeleid, de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht
op emissies in de lucht en op de structurering van de gegevens BS en het decreet tot wijziging van
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan
met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten. Beide akten
werden op 19 mei 2017 en op 29 mei 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52676, MNE (2017) 52678 en MNE (2017) 52769.
De omzetting van de andere onderdelen van de richtlijn vereist een samenwerkingsakkoord tussen
de bevoegde gefedereerde entiteiten. Dit akkoord is in voorbereiding.
Op Vlaams niveau worden de relevante onderdelen van de Richtlijn omgezet door een besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging
van artikel 3.7.10.2 van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014. Het besluit werd op 11 december 2017
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
RL: (EU) 2016/2102

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de 23-09-2018
Naam: toegankelijkheid van toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
websites en mobiele applicaties De richtlijn wordt omgezet door het Vlaams bestuursdecreet. Het ontwerp van decreet werd op 9
van overheidsinstanties
maart 2018 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op
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Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans

adviesaanvraag aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State over het ontwerpdecreet
werd laattijdig ontvangen. Het ontwerpdecreet zal na het zomerreces van 2018 door het Vlaams
Parlement worden behandeld. De bekrachtiging door de Vlaamse Regering is voorzien voor het
najaar van 2018.

RL: (EU) 2016/1629

Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot 07-10-2018
Naam: technische voorschriften vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn
2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG
voor binnenschepen
De richtlijn wordt omgezet via een besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische
Beleidsdomein(en): MOW
voorschriften voor binnenschepen. De omzetting is in voorbereiding.
Minister(s): Weyts
RL: (EU) 2018/217

RICHTLIJN (EU) 2018/217 VAN DE COMMISSIE van 31 januari 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG 03-07-2018
Naam: vervoer van gevaarlijke van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
en met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de wetenschappelijke en technische
goederen over land
vooruitgang
Beleidsdomein(en): MOW
De richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de
Minister(s): Weyts
regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de wetenschappelijke
en technische vooruitgang. Dit besluit werd op 22 juni 2018 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering en werd op 29 juni 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
RL: (EU) 2018/484

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/484 van de Commissie van 21 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 30-09-2018
Naam: voorschriften waaraan 93/49/EEG wat betreft de voorschriften waaraan teeltmateriaal van bepaalde geslachten of soorten
teeltmateriaal van bepaalde van Palmae moet voldoen in verband met Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
geslachten of soorten van De richtlijn wordt omgezet door het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit
Palmae moet voldoen in ver van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema’s met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal
band
met
Rhynchophorus van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken
ferrungineus (Olivier)
etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier
bij te houden lijst van siergewassen. Het advies van de Permanente Werkgroep van het
Beleidsdomein(en): LV
Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid van de Inspectie Financiën werd
Minister(s): Schauvliege
aangevraagd.
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C. Vlaams scorebord van juni 20197
Het Vlaams scorebord van juni 2019 omvat 2 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/996

Richtlijn (EU) 2015/996 van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke 31-12-2018
Naam: bepalingsmethoden voor bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement
en de Raad
lawaai
De richtlijn wordt omgezet door een wijziging van VLAREM. De omzetting wordt voorbereid.
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Schauvliege
RL: (EU) 2018/410
Naam:
bevordering
kosteneffectieve
emissiereducties
koolstofarme investeringen
Beleidsdomein(en): OMG
Minister(s): Schauvliege

Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van 31-12-2018
van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme 9-10-2019
investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814
en De omzettingstermijn van de Richtlijn is 9 oktober 2019, maar de Richtlijn bepaalt dat de lidstaten
de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking moeten laten treden om uiterlijk
op 31 december 2018 te voldoen aan de bekendmakings- en rapportageverplichtingen in artikel 1,
punt 14, onder f), van deze richtlijn betreffende artikel 10 bis, lid 6, van Richtlijn 2003/87/EG

2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 5 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te worden omgezet
LOPENDE DOSSIERS

7

Het Vlaams scorebord van juni 2019 wordt samengesteld door de Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2019. Dat laatste
is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2019 en waarvoor de integrale omzetting moet worden gemeld
aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2019.
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RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 30-09-2016
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op
tewerkstelling als seizoenarbeider

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Crevits,
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met dit
samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 5 april
2018 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018)
51829. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders
voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te
worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de relevante onderdelen van de richtlijn omgezet
door een besluit van de Vlaamse Regering. Dit besluit is in voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van
toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
diensten (1), onderwijs en beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door
arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals
omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5). Voor wat
betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende
bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en
bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader
voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016)
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55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet betreffende het volwassenonderwijs,
het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823.
Voor wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de
Kinderbijslag aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE
(2017) 50549.
RL: 2014/66/EU

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 29-11-2016
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een
toegang
en
verblijf
van overplaatsing binnen een onderneming
onderdanen van derde landen in Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de
het kader van een overplaatsing federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
binnen een onderneming
de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de
Beleidsdomein(en): WSE, OV, toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22
WVG, KB
september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met dit
Minister(s): Muyters, Crevits,
samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 5 april
Vandeurzen, Homans
2018 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018)
51829. Dit samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor onderdanen van
derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming voor meer dan 90
dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt
met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de relevante onderdelen van de richtlijn omgezet
door een besluit van de Vlaamse Regering. Dit besluit is in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s,
certificaten en andere beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen
(2) en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen
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en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en certificaten, werden het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning van de
gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op
25 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012. Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere
beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties op 9 juni 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een
samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de
Kinderbijslag. 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 op 9
maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan
de Raad van State.
Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse
gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13
juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen
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in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende
een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2016) 57149
en MNE (2016) 57151.
RL: (EU) 2016/801

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 23-05-2018
Naam:
voorwaarden
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
toegang
en
verblijf
van vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten
derdelanders met het oog op De richtlijn wordt omgezet door een uitvoeringsakkoord voor ‘onderzoekers, stagiairs en
onderzoek,
studie,
stages, vrijwilligers’ bij het samenwerkingsakkoord ‘gecombineerde vergunning voor onderdanen van
vrijwilligerswerk,
derde landen’.
scholierenuitwisseling,
Artikel 22 geeft recht op gelijke behandeling aan onderzoekers, vrijwilligers, stagiairs en au pairs
educatieve projecten of au- op vlak van (1) onderwijs en beroepsopleiding, (2) erkenning van diploma’s, certificaten en andere
pairactiviteiten
beroepskwalificaties overeenkomstig de geldende nationale procedures, (3) de takken van de
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG en KB

OV, sociale zekerheid zoals omschreven in Verordening 883/2004 en dus de gezinsbijslagen
(kinderbijslag), (4) toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek
Minister(s): Muyters, Crevits, beschikbare goederen en diensten, waaronder procedures voor het verkrijgen van huisvesting
Gatz, Muyters, Vandeurzen en overeenkomstig het nationale recht en (5) door arbeidsbureaus verleende adviesdiensten; voor
bepaalde van deze ‘gelijke rechten’ mag de lidstaat beperkingen stellen (neergelegd in de richtlijn).
Homans
Voor wat betreft punt 1, onderwijs en beroepsopleiding, werden op 23 mei 2018 7 stukken
regelgeving aangemeld bij de Europese Commissie. Het gaat om het decreet betreffende het
volwassenenonderwijs, het decreet betreffende het onderwijs XX, het decreet betreffende het
onderwijs XXI, het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen
betreffende het hoger onderwijs, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de
Europese Richtlijn 2005/36, het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en
de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs
en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot de
erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen
uitgereikt in het basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen
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uitgereikt in het volwassenenonderwijs. Referenties notificaties aan de Europese Commissie: MNE
(2017) 59848, MNE (2017) 59849, MNE (2017) 52309, MNE (2017) 56516, MNE (2017) 56517, MNE (2017)
56518 en MNE (2017) 56519.
Voor wat betreft punt 2, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot
gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7
september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties op 8 juni 2017 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53003. Voor
wat betreft punt 3 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de
Algemene Wet op de Kinderbijslag. 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 op 9
maart 2018 principieel goedgekeurd met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan
de Raad van State. Voor wat betreft punt 4 werd het decreet houdende een kader voor het
Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid op 23 augustus 2016 aangemeld bij de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2016) 55349.
RL: (EU) 2017/541
Naam: terrorismebestrijding
Beleidsdomein(en): WVG

Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake 08-09-2018
terrorismebestrĳding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot
wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad

Minister(s): Vandeurzen
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De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor artikelen 24, 2°, 3° en 6° en 26 van de richtlijn over
bijstand, steun en rechten van slachtoffers van terrorisme. Deze artikelen zijn reeds omgezet in
de Vlaamse regelgeving en zullen aangemeld worden bij de Europese Commissie.
RL: (EU) 2018/822
Naam: verplichte automatische
uitwisseling van inlichtingen op
belastinggebied met betrekking
tot meldingsplichtige
grensoverschrijdende
constructies

Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31-12-2019
betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking
tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Beleidsdomein(en): FB
Minister(s): Tommelein
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in juni 2018 nog maatregelen te nemen in 8 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
5 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in juni 2018 betrokken in 9 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de afgeronde
inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.8 Het gaat om:
5 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
1. Drie lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0699

Fase 3: MROA (13/07/2017)

Naam: seizoensarbeiders

19/09/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, 12/09/2017: weigering van de vraag tot verlenging van de antwoordtermijn vanwege de Europese Commissie
WVG
01/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 13/12/2017
Minister(s): Muyters, Crevits, 12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden
Vandeurzen

8

Deze inbreukdossiers waarin Vlaanderen betrokken was, zijn nog niet gesloten door de Europese Commissie omdat ofwel 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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Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het
Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met
betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met
dit samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 5 april 2018
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 51829. Dit
samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor seizoensarbeiders voor meer dan 90 dagen;
voor een toegang minder dan 90 dagen dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de relevante bepalingen van de richtlijn omgezet via een besluit
van de Vlaamse Regering. Dit besluit is in voorbereiding.
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang tot goederen
en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1), onderwijs en
beroepsopleiding (2), de adviserende diensten verleend door arbeidsbureaus betreffende seizoensarbeid (3), de
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties (4) en nationale bepalingen inzake takken
van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (5).
Voor wat betreft punt (1) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 1 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 55584 en MNE (2016) 55585. Voor wat betreft punten 2 en 4 werden het decreet
betreffende het volwassenonderwijs, het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering houdende
de codificatie betreffende het secundair onderwijs op 22 september 2016 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55820, MNE (2016) 55849 en MNE (2016) 55823. Voor
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wat betreft punt (5) heeft de federale overheid op 23 januari 2017 de Algemene Wet op de Kinderbijslag aangemeld
bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50549.
Nr: 2017/0015

Fase 3: MROA (04/10/2017)

Naam:
voorwaarden
voor
toegang
en
verblijf
van
onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing
binnen een onderneming

30/11/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op het MROA verzonden
24/03/2017: gecoördineerd Belgisch antwoord op de IGS verzonden
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

Deze richtlijn wordt op Belgisch niveau omgezet door het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale
Beleidsdomein(en): WSE, WVG,
overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
EWI, OV
met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
Crevits
arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met
dit samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 5 april 2018
aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 51829. Dit
samenwerkingsakkoord regelt de toegang tot het grondgebied voor onderdanen van derde landen in het kader
van een overplaatsing binnen een onderneming voor meer dan 90 dagen; voor een toegang minder dan 90 dagen
dienen eveneens afspraken te worden gemaakt met de federale overheid.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de relevante bepalingen van de richtlijn omgezet door een besluit
van de Vlaamse Regering. Dit besluit is in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1, erkenning van diploma’s en
certificaten, werden het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot erkenning
van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure tot
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erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs op 25 november 2016 aangemeld bij
de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2016) 57011 en MNE (2016) 57012.
Voor wat betreft punt 1, erkenning van andere beroepskwalificaties, werd het decreet tot gedeeltelijke omzetting
van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties op 09/06/2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 53002. Voor wat betreft punt 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden
opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. 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 op 9 maart 2018 principieel goedgekeurd
met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden en aan de Raad van State.
Voor wat betreft punt (3) werden het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid en het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van
een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid op 29 november 2016 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (13/07/2017)
12/04/2018: België legt zijn dupliek neer bij het Europees Hof van Justitie
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Naam:
aanvraagprocedure 06/03/2018: repliek vanwege de Commissie
gecombineerde
vergunning 05/01/2018: verweerschrift neergelegd bij het Hof
onderdanen derde landen
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
25/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
13/07/2017: nieuwe beslissing tot dagvaarding
Richtlijn: 2011/98/EU
21/04/2017: aanvullend antwoord op MROA naar de Europese Commissie verzonden
16/02/2017: aanvullend MROA van de Europese Commissie
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde
procedure werd op 26 februari 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De adviezen van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen en van de Raad van State werden ontvangen. Volgens het advies van de Raad
van State dient voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord tussen de betrokken overheden te worden afgesloten.
Het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid
inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende
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de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten werd op 22 september 2017 goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Het instemmingsdecreet met dit samenwerkingsakkoord werd op 4 april 2018 gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en op 5 april 2018 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Commissie: MNE (2018) 51829.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest worden de nadere modaliteiten voor de aanvragen vastgelegd in het
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van
de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van
de gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels
voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de
aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een ‘Europese blauwe kaart’. Dit besluit werd op 1
juni 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Voor wat betreft het artikel 12, 1, f) het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake de
takken van de sociale zekerheid moet de wetgeving rond de kinderbijslag gewijzigd worden, en daarvoor is een
samenwerkingsakkoord nodig. Het decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016
tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de
Duitstalige Gemeenschap houdende de omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een
gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied
alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat
verblijven werd op 3 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 6 oktober 2017 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 55689.
Voor wat betreft artikel 12, 1, d), het recht op gelijke behandeling van werknemers van derde landen inzake
erkenning van diploma’s, certificaten en andere beroepskwalificaties, werden, naast de eerdere aanmeldingen, op
respectievelijk 9 juni 2017 en 26 april 2017 het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde
beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 aangemeld bij de Europese Commissie.
Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 53179 en MNE (2017) 52309.
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Voor wat betreft artikel 12, 1, c), het recht op toegang tot onderwijs werden op 22/11/2017 het decreet betreffende
het volwassenenonderwijs, het decreet betreffende het onderwijs XX, het decreet betreffende het onderwijs XXI
en het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs
bijkomend aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
56516, MNE (2017) 56517, MNE (2017) 56518 en MNE (2017) 56519.

2. Vijf lopende inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees
recht
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2012

Fase 2: IGS (29/4/2015)

Naam:
gelijke
behandeling 23/06/2017: aanvullend gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
man/vrouw arbeid en beroep
31/08/2015: gecoördineerd antwoord op de IGS werd verzonden
Beleidsdomein(en): KB, WSE
11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Minister(s): Homans, Muyters
Commissie
Richtlijn: 2006/54/EG

De Europese Commissie is van oordeel dat België niet voldoet aan zijn verplichtingen onder richtlijn 2006/54/EG
over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van man en vrouw in arbeid en
beroep. De richtlijn omvat bepalingen m.b.t. de toegang tot het arbeidsproces (met inbegrip van promotie),
toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
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op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116). Voor wat
betreft het tweede aspect zal de Vlaamse wetgeving herbekeken worden.
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015
(INF(2015)110741, INF(2015)110742).
Nr.: 2017/2134

Fase 2: IGS (04/10/2017)

Naam: tijdspanne voor analyses
van de relevante producten- en
dienstenmarkten in de sector
elektronische communicatie

31/01/2018: antwoord op de IGS aan de Commissie verzonden. In dit antwoord werd een planning opgenomen voor
marktanalyses.

Beleidsdomein(en): CJSM
Minister(s): Gatz

De Europese Commissie is van oordeel dat België kaderrichtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, met name artikel 16, lid 6, wat betreft
de tijdspanne voor analyses van de relevante producten- en dienstenmarkten die aan regelgeving ex ante kunnen
worden onderworpen in de sector elektronische communicatie in België, verkeerd toepast.

Richtlijn: 2002/21/EG

België onderneemt momenteel stappen om de marktanalyses af te ronden, en zo aan de in de ingebrekestelling
aangehaalde tekortkomingen tegemoet te komen. De planning opgenomen in het antwoord op de IGS is op
schema. Het ontwerp van besluit ontving een gunstig advies vanwege de Europese Commissie en moet nu nog
gefinaliseerd en aangemeld worden.

Nr: 2017/2174

Fase 2: IGS (25/01/218)

Naam: voor gebruikers bestemde 14/03/2018: antwoord op de IGS werd verzonden
nalevingsmaatregelen uit het De Europese Commissie is van oordeel dat België de krachtens de artikel 6, lid 1, en artikel 11 van Verordening (EU)
Protocol van Nagoya
nr. 511/2014 van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van
Minister(s): Schauvliege
Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende
uit hun gebruik in de Unie op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.
Verordening: (EU) 511/2014
De Vlaamse overheid zal de verordening toepassen door een wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid. De wetgeving is in voorbereiding.
Nr. 2018/2095

Fase 2: IGS (7/06/2018)
Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
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Naam: de uitrol van
infrastructuur voor alternatieve
brandstoffen
Beleidsdomein(en): OMG, MOW
Minister(s): Tommelein, Weyts

De Commissie maakt voor het Vlaams gewest gewag van ontbrekende (informatie van) maatregelen onder Artikel
2, lid 1, Artikel 2, lid 6, Artikel 2, lid 8, Artikel 2, lid 9, Artikel 4, lid 6, Artikel 4, lid 11 en onder Bijlage II: punten 1.7,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 3.3. Maatregelen onder Artikel 4, lid 12 en Artikel 5, lid 2 zouden “lopend” zijn.
Veiligheidsnormen in de Richtlijn voor walstroomvoorzieningen en tankstations moeten nog omgezet worden in
Vlaamse reglementering. Deze omzetting is in voorbereiding en zou eind 2018 afgerond worden.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2015/2204
Naam:
ongevallen
scheepvaartsector

Fase 3: MROA (28/04/2017)
in

de 14/11/2017: bijkomend antwoord op MROA werd verzonden
27/06/2017: antwoord op MROA werd verzonden

Beleidsdomein(en): MOW

De Europese Commissie is van oordeel dat richtlijn 2009/18/EG niet correct wordt toegepast.

Minister(s): Weyts

Om volledige uitvoering te geven aan richtlijn 2009/18/EG moet er ook een permanente onderzoeksinstantie
worden opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt en over naar behoren gekwalificeerde onderzoekers
met deskundigheid op het gebied van ongevallen en incidenten op zee voor het uitvoeren van het onderzoek naar
de ongevallen met zeeschepen op de binnenwateren. Om dit te regelen zal er een samenwerkingsakkoord
afgesloten worden tussen de federale overheid en de gewesten. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding.

Richtlijnen: 2009/18/EG

3. Zes afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0290

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: in het nationale en 20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden
internationale verkeer maximaal
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toegestane
gewichten

afmetingen

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

en Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn
96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende
wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de
in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten
Artikel 10 septies van de richtlijn wordt omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering. Dit besluit werd op 17 januari gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018)
50422. De overige artikelen worden omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel
32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit besluit werd
op 2 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50722.

Nr: 2017/0287

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: periodieke technische
controle motorvoertuigen en
aanhangwagens

30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

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. Referentie notificatie Commissie: MNE (2018)
52482.

Nr: 2017/0289

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam:
technische
controle 30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden
bedrijfsvoertuigen langs de weg 27/09/2017: de aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn werd verworpen door de Europese Commissie
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Beleidsdomein(en): MOW

19/09/2017: vraag tot verlenging van de antwoordtermijn tot 19/11/2017

Minister(s): Weyts

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn
2000/30/EG
Voor de omzetting van deze richtlijn moeten twee wetteksten aangepast worden: de wegcode en een koninklijk
besluit. De aanpassing van de wegcode gebeurt in samenwerking met de experts van CENTREX (federale politie),
en zal gebeuren via een besluit van de Vlaamse Regering. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering, werd op 17 januari gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2018) 50423.
Het koninklijk besluit zal volledig vervangen worden door een nieuw besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen werd op 11 mei
2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 mei 2018 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificatie Commissie: MNE (2018) 52421.

Nr: 2017/0291

Fase 2: IGS (19/07/2017)

Naam: vervoer van gevaarlijke 20/09/2017: antwoord op IGS werd verzonden
goederen over land
Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke
Beleidsdomein(en): MOW
en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
Minister(s): Weyts
Wat het ADR (wegvervoer) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 18 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en op 20 december 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Commissie: MNE (2017) 57022.
Wat het ADN (binnenwateren) betreft, wordt de richtlijn omgezet door het besluit van de Vlaamse Regering tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het besluit werd op 25 mei 2018 definitief goedgekeurd door de
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Vlaamse Regering, werd op 6 juni 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en werd op 8 juni 2018 aangemeld
bij de Europese Commissie. Referentie notificatie Commissie: MNE (2018) 52932.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2017/0286

Fase 3: MROA (25/01/2018)

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten

25/01/2018: de Europese Commissie bevestigt in haar MROA dat Vlaanderen de richtlijn volledig heeft omgezet.

Beleidsdomein(en): OMG

Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn
2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Minister(s): Schauvliege

25/07/2017: aan de Europese Commissie werd bevestigd dat de richtlijn volledig is omgezet in Vlaanderen
(antwoord op IGS)

De richtlijn wordt omgezet door een decreet en een besluit. Het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde
openbare en particuliere projecten werd op 6 februari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten voor de
omgevingsveiligheidsrapportage werd 30 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beide stukken
wetgeving werden op 15 mei 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties notificaties aan de Europese
Commissie: MNE (2017) 52540 en MNE (2017) 52541. Daarnaast werd nog een hele reeks bestaande wetgeving die
deze richtlijn omzet, samen met een concordantietabel, aangemeld bij de Europese Commissie. Referenties
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 52730, MNE (2017) 52732, MNE (2017) 52734, MNE (2017) 52735,
MNE (2017) 52736, MNE (2017) 52737, MNE (2017) 52738, MNE (2017) 52740, MNE (2017) 52741, MNE (2017) 52742, MNE
(2017) 52743, MNE (2017) 52744, MNE (2017) 52745, MNE (2017) 52752, MNE (2017) 52753, MNE (2017) 52754, MNE (2017)
52755, MNE (2017) 52756, MNE (2017) 52757, MNE (2017) 52758, MNE (2017) 52759, MNE (2017) 52760, MNE (2017) 52761,
MNE (2017) 52767 en MNE (2010)58035.
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FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr: 2016/0165

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (13/07/2017)

Naam: aanleg elektronische Vlaanderen heeft de richtlijn volledig omgezet op 19 december 2017.
communicatienetwerken
met 18/04/2018: dupliek vanwege België. Vlaanderen is van mening dat de richtlijn wel volledig werd omgezet en
hoge snelheid
weerlegt de argumenten van de Europese Commissie.
Beleidsdomeinen: KB, MOW, 06/03/2018: repliek vanwege de Europese Commissie. De Europese Commissie is van mening dat Vlaanderen de
OMG, CJSM, RWO
richtlijn niet volledig heeft omgezet.
Minister(s): Homans, Weyts, 08/03/2018: de Europese Commissie beslist om de hoogte van de gevraagde dwangsom te verminderen tot €12 142,
Tommelein, Gatz, Schauvliege
08 per dag
Richtlijn: 2014/61/EU
05/01/2018: verweerschrift ingediend
19/10/2017: het Hof kent België een verlenging toe van de termijn voor de indiening van het verweerschrift
15/09/2017: De Europese Commissie legt het verzoekschrift neer bij het Europees Hof van Justitie
23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Commissie
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
De richtlijn wordt omgezet door het decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het decreet werd
op 14 november 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 16 november 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie, samen met het KLIP-decreet en het GIPOD-decreet dat ook enkele artikelen van deze richtlijn omzetten
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én een concordantietabel. Op 30 november 2017 en op 11 december 2017 werden nog vijf stukken regelgeving die
artikelen van deze richtlijn omzetten aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de
Europese Commissie: MNE (2017) 56535, MNE (2017) 56536, MNE (2017) 56537, MNE (2017) 56539, MNE (2017) 56362, MNE
(2017) 55638, MNE (2017) 55639, MNE (2017) 55640, MNE (2017) 56831 en MNE (2017) 56832.
Er werd tevens een gewestelijke stedenbouwkundige Verordening voor breedband opgemaakt. Het besluit van de
Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige Verordening inzake breedband
werd op 11 juli 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 25 augustus 2017 aangemeld bij de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 54686.
De gewesten en de federale overheid dienen afspraken te maken rond de oprichting van een instantie die geschillen
kan beoordelen in geval van onenigheden tussen partijen m.b.t. toegang tot infrastructuur, maar ook bij geschillen
over transparantie van de informatie, de coördinatie van de civiele werken en de toegang tot de fysieke
binnenhuisinfrastructuur. Het samenwerkingsakkoord werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurd,
het samenwerkingsakkoord werd op 14 juli 2017 ondertekend. Het instemmingsdecreet met het
samenwerkingsakkoord werd op 19 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE (2017) 56965.

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
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: Omgevingslawaai

14/06/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): OMG

05/04/2017: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS

Minister(s): Schauvliege

03/04/2017: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie

Richtlijn: 2002/49/EG

15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS
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De Europese Commissie is van oordeel dat België niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel
7, lid 2, artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2, in samenhang met de bijlagen IV, V en VI van richtlijn 2002/49/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
De Europese Commissie geeft aan dat voor wat betreft Vlaanderen het actieplan voor belangrijke wegen buiten
de agglomeraties (1), het actieplan voor de belangrijke spoorlijnen buiten agglomeraties (2) en het actieplan voor
de voornaamste luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering
goedkeuring te geven aan de actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3
miljoen voertuigen per jaar’ en ‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000
treinpassages per jaar’. Deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie
bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan punten 1 en 2. Over punt 3 heeft de Europese Commissie
bezwaren bij de onvolledigheid van het Vlaamse plan. Deze bezwaren werden weerlegd in het antwoord op de
ingebrekestelling.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2014/2189

Fase 3: MROA (25/02/2016)

Naam:
gemeenschappelijke 19/07/2016: antwoord op MROA verzonden
regels interne markt voor 16/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA goedgekeurd door de Europese
elektriciteit en aardgas
Commissie
Beleidsdomein(en): OMG
04/04/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Minister(s): Tommelein
Commissie
Richtlijnen:
2009/73/EG

2009/72/EG, De Europese Commissie is van oordeel dat bepalingen uit richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de
bevoegdheden van de nationale regulerende instanties (NRI’s) en de bescherming van consumenten onjuist werden
omgezet.
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Volgende punten dien(d)en te worden aangepakt:
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-

-

-

-

de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet
houdende wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de
regulator betreft. Het decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017)
50730 en MNE (2017) 50731;
de toegang tot gebruikersgegevens: het besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het
technisch reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse
Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het
Vlaams Gewest werden op 10 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties
aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50260 en MNE (2017) 50261.
de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van
het energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat
bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2016) 55728 en MNE (2016) 55729.
het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen.

FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2008/2184

Fase 4: Dagvaarding (18/6/2015)

Naam: Luchtkwaliteit/schonere Verzoekschrift nog niet ontvangen
lucht
19/11/2015: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Beleidsdomein(en): OMG
18/06/2015: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Minister(s): Schauvliege
Commissie
Richtlijn: 2008/50/EG

16/04/2014: antwoord op aanvullend MROA verzonden
De Europese Commissie stelt dat België artikelen 13 (overschrijding van grenswaarden voor het niveau van PM 10)
en 23, lid 1 (de verplichting om de overschrijding zo kort mogelijk te houden) van de richtlijn niet is nagekomen.
Op 18 juni 2015 liet de Europese Commissie weten dat zij de zaak aanhangig zouden maken bij het Europees Hof
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van Justitie. Het verzoekschrift van de Commissie werd niet neergelegd bij het Hof. Op 19 november 2015 besliste
de Europese Commissie om de zaak uit te stellen. De meetresultaten voor het jaar 2015, die 100% conformiteit met
de richtlijn aantonen, werden overgemaakt aan de Europese Commissie. Het Europees Milieuagentschap is
momenteel bezig met de verificatie van de gegevens.
FASE 5: IGS NA EERSTE VEROORDELING
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2009/2304

Fase 5: IGS na eerste veroordeling (18/11/2016)

Naam: Stedelijk afvalwater

07/02/2017, 15/03/2017 en 30/10/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): OMG

18/11/2016: IGS werd ontvangen

Minister(s): Schauvliege

6/11/2014: arrest in zaak C-395/13

Richtlijn: 1991/271/EG

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA
21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie
De Europese Commissie was van mening dat er een systematische schending was van artikelen 3, 4 en 10 van
richtlijn 1991/271/EG gezien er voor een hele reeks agglomeraties in het Vlaamse en het Waalse Gewest een tekort
was in de opvangsystemen van het afvalwater, een onvolledige zuiveringscapaciteit of een gebrek aan vereiste
kwalitatieve behandeling. Op 18 april 2013 bezorgde het Vlaamse Gewest een bijkomend antwoord op het MROA
met de eerste conforme meetresultaten van de zuiveringsoperaties in laatste agglomeraties waar de volledige
infrastructuur werd gerealiseerd (volledige sinds 31 augustus 2012). De Europese Commissie had op 21 maart 2013
al de beslissing genomen om België te dagvaarden voor het Europees Hof van Justitie
De Europese Commissie stelde in haar verzoekschrift neergelegd op 4 juli 2013 dat de agglomeratie Melsbroek niet
voldeed aan de voorwaarden opgelegd in artikel 4 van richtlijn 1991/271/EG omdat Vlaanderen nog geen 12
opeenvolgende meetresultaten had voorgelegd aan de Europese Commissie. In het Belgisch verweerschrift van 11
oktober 2013 stelde Vlaanderen dat de agglomeratie Melsbroek wel voldeed aan de voorwaarden opgelegd in
artikel 4 van de richtlijn 1991/2712. In de daaropvolgende repliek van 27 november 2013 gaf de Europese Commissie
aan dat de agglomeratie Melsbroek geen deel meer uitmaakt van de procedure. Op 07 januari 2014 legde België
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haar dupliek neer, op 15 mei 2014 volgde de hoorzitting. Op 6 november 2014 werd België veroordeeld, het Hof
stelde een niet-naleving vast van de richtlijn in verschillende Waalse gemeenten. Het Vlaamse Gewest was niet
gevat door het arrest. Het Waalse Gewest is momenteel bezig met zich in orde aan het stellen.

65

