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

MEDEDELING AAN
DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie
(EU) – juli - augustus 2020
In deze mededeling aan de Vlaamse Regering wordt een overzicht gegeven van de voor Vlaanderen
relevante ontwikkelingen in het Europese besluitvormingsproces tijdens de maanden juli en augustus.
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1. Discussies voorbije maand in de (Europese) Raad
1.1. Brexit-reserve voor zwaarst getroffen lidstaten en sectoren opgenomen in EU-budgetakkoord
De Europese Raad gepland op 17-18 juli over het toekomstig Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het Europese
Herstelfonds werd een marathontop van 5 dagen. De onderhandelingen verliepen moeizaam en
concentreerden zich voornamelijk op 5 centrale thema’s: zowel de verdeling als het beheer van de nieuwe
Faciliteit voor Herstel en Veerkracht, de omvang van de subsidies en de leningen binnen het herstelpakket,
de kortingen en de rechtsstaatconditionaliteit. Het akkoord omvat een budget van €1.074 miljard voor het
reguliere MFK en een herstelpakket van €750 miljard, waarvan €390 miljard subsidies en €360 miljard in
leningen. De Vlaamse prioriteiten zijn gedeeltelijk gereflecteerd in dit akkoord. Er werd o.a. op vraag van
Vlaanderen een Brexit Adjustment Reserve van €5 miljard opgenomen, dat ingezet zal worden om de
zwaarst getroffen lidstaten en sectoren bij te staan bij de gevolgen van Brexit. Wat betreft het traditionele
beleid kon de daling van de Belgische enveloppe voor het cohesiebeleid beperkt worden, en werd een ad
hoc-compensatie voor de Belgische transitieregio’s toegekend. Inzake het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid daalt de Belgische enveloppe. Er werd wel een ad hoc-compensatie voorzien die de daling
gedeeltelijk opvangt. Wat betreft de middelen voor rubriek 1, die focust op innovatie en de ééngemaakte
markt, en meer bepaald voor het onderzoeksprogramma Horizon Europa, is het finale budget hoger dan
vandaag, maar lager dan gewenst door de Vlaamse Regering. Ook voor andere ‘moderne’ programma’s had
Vlaanderen liever een hoger budget gezien. De invoer van een nieuwe vorm van eigen middelen (de bijdrage
op niet gerecycleerd plastiek afval) en de stijging van de vergoeding voor de inningkosten van de
douanerechten van 20 tot 25% werden gesteund. De volgende stap in het onderhandelingsproces is een
akkoord bereiken met het Europees Parlement over dit pakket. Eind augustus gingen deze onderhandelingen
van start.
1.2. Voorbereidingen Europese Raad over het MFK en herstelfonds aan start van Duits Raadsvoorzitterschap
De videoconferentie van de ministers van Europese Zaken van 15 juli ging grotendeels over de voorbereiding
van de Europese Raad over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en Herstelfonds van 17 juli. Tijdens een
gedachtewisseling tussen de lidstaten over het voorstel van onderhandelingsdocument van Europees
Raadsvoorzitter Michel, herhaalden de lidstaten hun gekende standpunten. Het Duits Raadsvoorzitterschap
stelde ook zijn agenda voor met prioriteiten voor de Raad Algemene Zaken gedurende zijn Voorzitterschap.
Uiteraard staan het MFK en de toekomstige relaties met het VK hoog op de agenda. Daarnaast zal het Duits
Voorzitterschap binnen de Raad Algemene Zaken inzetten op het Europees Semester, de relaties met NoordMacedonië en Albanië en de Conferentie over de Toekomst van Europa.
1.3. Voorbereidingen einde Brexit-transitieperiode hernomen tegen achtergrond van moeizame
onderhandelingen
Gedurende de zomermaanden liepen de onderhandelingen tussen de EU en het VK zowel formeel als
informeel verder. Hoewel beide partijen voor de zomer duidelijk aangaven snel vooruitgang te willen
boeken, lopen de onderhandelingen nog steeds erg moeizaam. Grootste struikelblokken blijven afspraken
om een gelijk speelveld te verzekeren, visserij en het governance-mechanisme. Uiteraard blijft het eerste
doel om tot een goed akkoord te komen om de toekomstige relaties vorm te geven. De nodige
voorbereidingen voor het einde van de transitieperiode – met of zonder akkoord - kregen de voorbije
maanden echter ook opnieuw heel wat aandacht, zowel op Europees als op Vlaams niveau. Zelfs indien er
tijdig een akkoord met het VK bereikt wordt, zal er heel wat veranderen na het einde van de transitiefase.
Het VK stapt op dat moment namelijk effectief uit de Europese douane-unie en interne markt. Het is
belangrijk dat bedrijven en burgers goed geïnformeerd zijn over de gevolgen die deze gewijzigde relatie
met zich mee zal brengen, zodat ze de correcte maatregelen kunnen nemen.
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De Europese Commissie publiceerde in dat kader een nieuwe Readiness-mededeling die ingaat op heel wat
domeinen die in elk geval – akkoord of geen akkoord – zullen wijzigen en organiseerde ook een digitale
infosessie hierover in elke Europese lidstaat. Op Vlaams niveau werd door het Departement Buitenlandse
Zaken o.a. een webinar voor relevante belanghebbenden georganiseerd en richting bedrijven zet Flanders
Investment & Trade haar sensibiliseringsacties onder de noemer “Beyond Brexit” verder. Ook de komende
maanden zullen enerzijds de onderhandelingen en anderzijds de ‘readiness’-voorbereidingen volop verder
lopen.
1.4. Personeelszaken en handelsovereenkomsten tekenen de handelsagenda van de zomermaanden
Eind juli werd de Fransman Denis Redonnet aangeduid door de Europese Commissie om de nieuwe post
van Chief Trade Enforcement Officer (CTEO) in te vullen. Hij zal in die hoedanigheid verantwoordelijk zijn
om de uitvoerings-en handhavingsagenda zowel binnen als buiten de EU kracht bij te zetten en toezien op
de implementatie van de verzameling Europese handelsakkoorden, die sinds deze zomer uitgebreid is. Zo
trad de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam officieel in werking op 1 augustus. De bepalingen
van de overeenkomst kunnen een boost betekenen voor de zakenrelaties tussen Vlaanderen en Vietnam,
die in 2019 opnieuw sterke handelscijfers voorlegden (uitvoer naar Vietnam ten belope van €494,6 miljoen
en invoer uit Vietnam ter waarde van €2,4 miljard). Daarnaast kondigden de EU en de VS eind augustus
een reeks tariefverlagingen aan op 261 miljoen dollar aan goederen. De EU schafte tarieven af op levende
en bevroren kreeftproducten, terwijl het aan Amerikaanse kant gaat om een halvering van invoertarieven
op bereide maaltijden, bepaald kristalglaswerk, oppervlaktepreparaten, poedervormige stuwstoffen, alsook
sigarettenaanstekers. Het akkoord tussen de EU en de VS was één van de laatste acties van Phil Hogan, die
eind augustus aftrad als EU-handelscommissaris na ophef over het bijwonen van een evenement in Ierland
waarbij de Ierse COVID-19-maatregelen overtreden zouden zijn. In afwachting van de nieuwe kandidaten
van de Ierse regering, heeft Europese Commissievoorzitster Von der Leyen de EU-handelsagenda tijdelijk
overgedragen aan Vicevoorzitter Dombrovskis. Een eventuele herverdeling van de Commissieposten wordt
niet uitgesloten.
1.5. Bespreking economische herstelmaatregelen COVID-19
Tijdens de videoconferentie van de ministers van Economie en Financiën van 10 juli wisselden de
ministers van gedachten over de vorderingen met de uitvoering van de COVID-19-maatregelen op EUniveau. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank gaven hun beoordeling. Hierbij w erd de
crisisondersteuning via de kredietlijn van het Europees Stabiliteitsmechanisme besproken, de tijdelijke
steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken en het pan-Europese garantiefonds
van de Europese Investeringsbank ter ondersteuning van bedrijven. Vlaanderen heeft een dossier voor
€1,08 miljard ingediend m.b.t. het bekomen van leningen binnen het SURE -instrument (d.i. het Europees
instrument voor tijdelijke steun om de werkloosheidsrisico's in een noodsituatie te beperken). De
bespreking over het herstel stond in de schaduw van de Europese Raad enkele dagen later. Het
eindverslag van het Forum op hoog niveau over de kapitaalmarktenunie (KMU) werd ook gepresenteerd
en besproken met het oog op het te verwachten nieuw KMU-actieplan van de Europese Commissie. Dat
verslag bevat 17 aanbevelingen om de grootste belemmeringen op de kapitaalmarkten van de EU weg te
nemen en het concurrentievermogen te vergroten. Tot slot presenteerde het Duits Voorzitterschap zijn
prioriteiten op het gebied van economie en financiën. Centraal staat de brede en ambitieuze Europese
respons op de COVID-19-pandemie. Ook zal het Voorzitterschap werken aan de modernisering van het
fiscale beleid van de EU, de versterking van de bankenunie, de bevordering van de kapitaalmarktenunie,
een veilige en innovatieve digitalisering van de financiële dienstensector, en de strijd tegen witwassen
en terrorisme-financiering. Ook duurzame financiering blijft een belangrijk thema.
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1.6. Ministers Buitenlandse Zaken kritisch over Turkse acties en ijveren voor diplomatieke oplossingen
Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 13 juli waren de verontrustende ontwikkelingen in het oostelijke
Middellandse Zeegebied en Libië het centrale agendapunt. De betrekkingen tussen de EU en Turkije staan
hierdoor onder druk. De ministers van Buitenlandse Zaken riepen Turkije op om zijn acties in het oostelijke
Middellandse Zeegebied stop te zetten, omdat die strijdig zijn met de EU-belangen, de soevereine rechten
van EU-lidstaten en het internationaal recht. De ministers vroegen Turkije ook om een actieve bijdrage te
leveren aan een politieke oplossing in Libië en de verbintenissen te eerbiedigen die het in het kader van het
proces van Berlijn is aangegaan – waaronder het VN-wapenembargo. Daarnaast veroordeelden de ministers
het Turkse besluit om van de Hagia Sophia weer een moskee te maken. De Turkse autoriteiten werden
verzocht hun besluit dringend te heroverwegen en terug te draaien. Tot slot gaf de Raad de opdracht aan
de Hoge Vertegenwoordiger om verder te onderzoeken hoe de spanning kan verminderd worden en
overeenstemming kan bereikt worden over punten die de relatie EU-Turkije steeds verder onder druk zetten.
De Europese staats- en regeringsleiders bespraken de EU-relaties met Turkije ook op 19 augustus en beslisten
om eind september de kwestie opnieuw te bekijken.
1.7. Brede steun voor non-paper van o.a. België en Nederland over Farmaceutische Strategie voor Europa
Op 16 juli voerden de bevoegde ministers een debat over lessen die men kan trekken uit de COVID-19pandemie en over het verzekeren van de toeleveringsketen van geneesmiddelen. De lidstaten waren het
erover eens dat er meer gemeenschappelijke methodologieën moeten komen voor rapportering en dat een
digitale toolbox voor paraatheid, respons en epidemiologisch toezicht onder coördinatie van het Europees
Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) nodig is. Een heel aantal lidstaten vroeg wel een
grondige evaluatie alvorens het mandaat van het ECDC uit te breiden. Verder werden tekorten aan
geneesmiddelen door de lidstaten als een ernstige bedreiging gezien. Over mogelijke financiële
aanmoedigingen om terug in de EU te produceren was er wel enige onenigheid. De non-paper (van onder
meer België en Nederland) werd door veel lidstaten ondersteund. Duitsland heeft nog informatie verstrekt
over de plannen voor een Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens. Ten slotte was er nog een (positieve)
stand van zaken door de Europese Commissie over de vaccinsamenwerking en riep Italië de lidstaten op
om tegen de World Health Assembly van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in november 2020 een
gemeenschappelijke EU-benadering te ontwikkelen over de WGO-hervorming in de hoop de Verenigde
Staten nog aan boord te houden.
1.8. De werking van sociale zekerheidsstelsels in tijden van pandemie
Op 17 juli vond een informele videoconferentie van de ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken
plaats, waarin België deelnam aan de discussie over sociale zekerheidsstelsels in relatie tot de
gezondheidscrisis. De elementen voor tussenkomst die naar voor werden gebracht op de intra-Belgische
voorbereiding en door Vlaanderen werden onderschreven waren: (1) Het belang van het systeem van
tijdelijke werkloosheid (waarvoor het Europese SURE-instrument ook door ons zal worden gebruikt); (2) de
nadruk op flankerend activerend beleid, inzetbaarheid en productiviteit; en (3) de noodzaak voor een goede
en snelle monitoring, zeker met het oog op uitzonderlijke situaties. De vertegenwoordiger op de informele
bijeenkomst, federaal minister bevoegd voor Werk Nathalie Muylle, verwees eveneens naar het Europese
Herstelplan en de Europese Pijler van Sociale Rechten. De gevolgen van de crisis zal in dit instrument moeten
in acht worden genomen. Hiertoe is ook een goede samenwerking tussen de Raad Werkgelegenheid, Sociaal
Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken en de Raad voor Economische en Financiële Zaken
noodzakelijk.
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1.9. Vlaanderen vraagt aandacht voor de door Corona getroffen landbouwsectoren tijdens Raad Landbouw
en Visserij
Op 20 juli, in de eerste fysieke Raad Landbouw en Visserij sinds januari en de eerste raad onder Duits
Voorzitterschap, presenteerde de Duitse landbouwminister het werkprogramma. De focus ligt daarbij op
het bereiken van een akkoord onder de lidstaten over de hervorming van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). Duitsland wil ook Raadsconclusies afkloppen over de strategie “Van Boer tot Bord”
en over dierenwelzijn. In een gedachtewisseling over de Van Boer tot Bord-strategie gaven de ministers
input voor de Raadsconclusies die de Raad plant aan te nemen in oktober. Lidstaten gingen vooral in op
de link tussen die strategie en de GLB-strategische plannen, de nood aan een impactanalyse voor de
verschillende targets en de voorstellen op vlak van voedseletikettering. De ministers bogen zich ook over
de groene architectuur van het GLB. Een meerderheid was geen voorstander van een oormerking van
middelen voor ecoregelingen in de eerste pijler van het GLB. De voornaamste reden ligt in de vrees dat dit
zal zorgen voor verlies van middelen. Over het voorstel om een minimum aandeel landbouwgrond te
bepalen dat landbouwers opzij dienen te zetten voor landschapselementen was er verdeeldheid. Sommigen
wilden dit percentage op EU-niveau bepalen, anderen niet. Ook over de invulling waren er verschillende
meningen. Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski gaf tot slot een overzicht van de
marktsituatie op de landbouwmarkten. Daaruit bleek dat verschillende sectoren herstellen van de COVID19-pandemie, terwijl anderen wel nog in moeilijke papieren zitten. De lidstaten vroegen aandacht voor
verschillende sectoren.
1.10. Naar een nieuw hoofdstuk voor een sterke en dynamische Europese Onderzoeksruimte
Het Duits Voorzitterschap organiseerde op 21 juli een informele videoconferentie voor de ministers van
Onderzoek. Tegelijkertijd werd daarmee de informele ministeriële vergadering, die normaal zou doorgaan
in Duitsland (Bonn) zelf, geannuleerd. Het Duits Voorzitterschap zal de komende maanden werken aan een
nieuw hoofdstuk voor een sterke en dynamische Europese Onderzoeksruimte (ERA) en zal
gemeenschappelijke ERA-initiatieven lanceren, rond burgerwetenschap, veerkracht en waterstof. Deze drie
laatste onderwerpen vormden samen met de ERA de vier discussieonderwerpen van de informele
vergadering. Op vraag van het Voorzitterschap kwamen de lidstaten slechts tussen op één onderwerp.
België kwam, gesteund door Vlaanderen, tussen op het thema burgerwetenschap. Vlaanderen verwelkomt
de campagnes en initiatieven inzake burgerwetenschap en vraagt daarbij om burgers van bij het begin te
betrekken, ze goed te informeren over het proces via een duidelijke set van principes, richtsnoeren en
criteria, en om meer aandacht te besteden aan wetenschapscommunicatie. Het Voorzitterschap en de
lidstaten riepen de Europese Commissie op om de lancering van de Commissiemededeling over de ERA zo
snel mogelijk te doen; deze was immers voor het voorjaar van 2020 gepland. Ook Vlaanderen kijkt uit naar
een snelle publicatie. Het Voorzitterschap wil Raadsconclusies over dit thema aannemen tijdens de Raad
van 27 november. De Europese Commissie benadrukte nog het cruciaal belang van de Raad
Concurrentievermogen (luik Onderzoek) van september, waar een akkoord gevonden zal moeten worden
binnen de Raad over de openstaande kwesties budget, internationale samenwerking en synergiën, met het
oog op de start van het Kaderprogramma Horizon Europa in 2021. Vlaanderen zal zich mee inzetten voor
de afronding van de onderhandelingen dit najaar met het oog op een snelle opstart van het
Kaderprogramma.
1.11. Vlaanderen steunt gerichte Europese sancties tegen verantwoordelijken geweld en verkiezingsfraude in
Wit-Rusland
Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus stonden de recente presidentsverkiezingen in WitRusland en de daaropvolgende protesten centraal. De ministers van Buitenlandse Zaken en de Europese
staats- en regeringsleiders zijn van oordeel dat de presidentsverkiezingen van 9 augustus in Wit-Rusland
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vrij, noch eerlijk zijn verlopen. Ze riepen de Wit-Russische autoriteiten op een einde te maken aan het
onevenredige en onaanvaardbare geweld tegen vreedzame betogers en vroegen de vrijlating van degenen
die zijn opgepakt.
De EU steunt de Wit-Russische bevolking in haar verlangen naar democratische verandering. De EU bood
de Wit-Russische autoriteiten haar hulp aan voor het aanknopen van een dialoog tussen de politieke
instanties, de oppositie en de samenleving in het algemeen om een oplossing te vinden voor de huidige
crisis. De ministers waren het er ook over eens dat er sancties nodig zijn tegen degenen die verantwoordelijk
zijn voor het geweld, de repressie en de vervalsing van de verkiezingsuitslag. Er zullen dan ook nieuwe
namen toegevoegd worden aan de bestaande sanctielijst voor Wit-Rusland. België en Vlaanderen hechten
veel belang aan het respect voor de democratie en steunen gerichte sancties tegen de verantwoordelijken
van het geweld en de verkiezingsfraude. Dergelijke sancties mogen volgens Vlaanderen de Wit-Russische
bevolking niet treffen.
1.12. Voor de Vlaamse landbouw blijft de interne markt van belang, ook in tijden van Corona
Op 1 september hielden de ministers van Landbouw in een informele zitting een bespreking van de lessen
die we kunnen leren uit de COVID-19-pandemie. De Duitse Voorzitter wou het daarnaast ook hebben
over dierenwelzijn. Duitsland is namelijk voorstander van een label voor hogere dierenwelzijnsnormen.
Voorafgaand aan de discussie kregen de sectororganisaties het woord. Ze vroegen om meer in te zetten
op betaalbaar voedsel en benadrukten dat de meerwaarde gecreëerd door etikettering moet
terugvloeien naar de landbouwers. Die etikettering mag bovendien niet ten koste gaan van de interne
markt. Verder vroegen de organisaties meer erkenning voor wat landbouwers doen. De
gedachtewisseling tussen de ministers ging in op de geleerde lessen van de COVID-19-pandemie. Op vlak
van weerbaarheid en voedselzekerheid benadrukten heel wat lidstaten het belang v an de interne markt
als hoeksteen. De nood aan samenwerking blijft. Enkele lidstaten legden de nadruk op een korte
voedselketen. Internationale handel is belangrijk, maar niet zonder risico. De lidstaten vermeldden nog
het belang van een goed inkomen en de nood aan een evaluatie van het vangnet. Vlaanderen vond, net
als anderen, het behoud van de interne markt heel belangrijk en stelde dat de marktinformatie nog beter
kan. In het algemeen gingen de lidstaten akkoord met meer transparantie met betrekking tot de
oorsprong van producten, maar ook hier benadrukten ze het belang van de interne markt en de nood
aan een uniforme aanpak. Ook voor een dierenwelzijnslabel was er steun, al is er nog meer discussie
nodig over de criteria en het al dan niet verplichte karakter ervan. Tot slot was er ook een pleidooi voor
de harmonisering van de regels voor dierentransport.
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2. Ontwikkelingen inzake EU-regelgeving
2.1. Voorstellen van richtlijn
Tussen 1 juli en 31 augustus 2020 werden drie voorstellen van richtlijn gepubliceerd. Zie bijlage II.
Deze behandelen volgende onderwerpen:
-

BTW: de identificatie van belastingplichtigen in Noord-Ierland
informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de
COVID-19-pandemie
administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

2.2. Aangenomen richtlijnen
Tussen 1 juli en 31 augustus 2020 werden twee aangenomen richtlijnen gepubliceerd. Zie bijlage II.
Deze behandelen volgende onderwerpen:
-

accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken
detachering van bestuurders in de wegvervoersector

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

2.3.1.

Vlaams scorebord interne markt

Voor de categorie van “interne markt” richtlijnen publiceert de Europese Commissie tweemaal per jaar een
scorebord. Het scorebord van de Europese Commissie is een rapport van de omzettingsprestaties van de 27
lidstaten, met inbegrip van België. Op basis van deze gegevens wordt een “Vlaams scorebord interne markt”
samengesteld.
A.

Vlaams scorebord december 2020

Het Vlaams scorebord van december 2020 telt 15 “interne markt” richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten.
Hier zijn al 5 richtlijnen van omgezet.
B.

Vlaams scorebord juni 2021

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

Vlaams scorebord december 2021

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

2.3.2.

Overige Vlaamse omzettingsdossiers

Er zijn momenteel geen richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die Vlaanderen moet omzetten.
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2.4. Stand van zaken inbreukdossiers
De Vlaamse overheid moest in juli en augustus 2020 nog maatregelen nemen in 14 inbreukdossiers (= de
lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
-

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

De Vlaamse overheid was in juli en augustus 2020 betrokken in 14 inbreukdossiers waarin de nodige
maatregelen reeds werden genomen (= de afgeronde inbreukdossiers). Het gaat om:
-

9 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

Overzichtstabel - stand van de procedure van de lopende inbreukdossiers:
Stand van de procedure

31.08. 30.09. 31.10. 30.11. 31.01. 29.02. 31.03. 30.04. 31.05. 30.06.
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

31.08.
2020

Ingebrekestellingen

8

8

9

9

11

11

11

12

13

13

12

Met redenen omklede
adviezen

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Dagvaardingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

12

12

12

13

15

15

14

Eerste veroordeling door
het Hof van Justitie
Ingebrekestellingen na
een eerste veroordeling
Dagvaardingen na een
eerste veroordeling
Tweede veroordeling
door het Hof van Justitie
Totaal aantal
inbreukdossiers
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Bijlagen
Meer informatie vindt u als bijlage:
BIJLAGE I
BIJLAGE II

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

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