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BIJLAGE I: AGENDA EN DISCUSSIES BINNEN DE (EUROPESE)
RAAD
1. Agenda januari 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda stonden
tijdens de maand januari 2017. Verslaggeving van de relevante raden vindt u verderop in deze
bijlage.
Datum
16 januari
23 januari

23-24
januari
26 januari
27 januari
26-27 januari

Raadsbijeenkomst
Raad Buitenlandse zaken
Raad Landbouw en Visserij

Informele Raad Algemene zaken
Eurogroep
Raad Economische en financiële zaken
Informele Raad Justitie en Binnenlandse
zaken

Woordvoerder
Federaal
Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal
Federaal
Federaal

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

Landbouw:
Vlaams/Waals
Gewest
(roterend)
n.v.t.
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2. Agenda februari 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens
de maand februari 2017. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse
Mededeling over ontwikkelingen in de EU van volgende maand.
Datum
6 februari
7 februari
13-14
februari

Raadsbijeenkomst
Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Raad Landbouw en Visserij (poss.)

17 februari

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en
Sport

20 februari

Raad Concurrentievermogen (Interne
markt, Industrie)
Eurogroep
Raad Concurrentievermogen
(Onderzoek, Ruimte) (poss.)

20 februari
21 februari

21 februari
23 februari
24 februari

27 februari

28 februari

Raad Economische en financiële zaken
Raad Justitie en Binnenlandse zaken
(poss.)
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en Energie
(Vervoer) (poss.)
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en Energie
(Energie) (poss.)
Raad Milieu

Woordvoerder
Federaal
Federaal
Landbouw:
federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Onderwijs:
Duitstalige
Gemeenschap
Jeugd: Vlaamse
Gemeenschap
Cultuur: Franse
Gemeenschap
Sport: Vlaamse
Gemeenschap
Waals Gewest

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

Federaal
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Federaal
Federaal

n.v.t.
Federaal

Federaal

Federaal

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Vlaams Gewest

Vlaams Gewest

Federaal

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

Federaal

n.v.t.
n.v.t.
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3. Informele Raad Algemene Zaken
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda

1.

23-24 januari 2017
Malta
Didier Reynders (federaal minister van Buitenlandse Zaken)
1.

Prioriteiten en werkprogramma van het Maltese
voorzitterschap
2. Toekomst van de Europese samenwerking
(ter voorbereiding van de informele top in Malta (3
februari) en de viering van 60 jaar Verdrag van Rome (25
maart))

Prioriteiten en werkprogramma van het Maltese voorzitterschap

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Maltese voorzitterschap schuift zes prioritaire thema’s naar voor: migratie, de interne markt,
veiligheid, sociale inclusie, het Europees nabuurschap en het maritieme. Op de intern-Belgische
DGE-overlegvergadering die plaatsvond op 20 januari, was er steun voor de Maltese aanpak en
prioriteiten. Twee elementen die extra in de verf kunnen gezet worden zijn het prioritair
behandelen van zowel de interne als externe dimensie van migratie en vooruitgang boeken met
de detacheringsrichtlijn.
2. Toekomst van de Europese samenwerking

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Tijdens de informele Raad lichtte het Maltese voorzitterschap een discussiepaper, genaamd 'Our
European Future Together', toe. Op de voorafgaande DGE-overlegvergadering lichtte de
vertegenwoordiger van het kabinet van Minister-President Bourgeois de visie op de toekomst van
de Europese Unie van de Vlaamse Regering toe. Het document met de visie werd ook vooraf aan
alle deelnemers bezorgd. De DGE-overlegvergadering verwelkomde de resultaatgerichtheid van de
Maltese discussiepaper. De actiepunten die erin zijn opgenomen zijn niet nieuw en vinden steun
aan Belgische zijde.
Veel lidstaten onderschreven het motto van het Maltese voorzitterschap om minder te beloven,
en meer waar te maken. Enkele lidstaten stelden hierbij dat ruimte moet worden gegeven aan
kopgroepen van lidstaten, wanneer blijkt dat een aantal lidstaten een gezamenlijk probleem willen
aanpakken dat niet door alle lidstaten op die wijze wordt ervaren. Ook wezen meerdere lidstaten
op het belang van het bieden van veiligheid en bescherming, hetgeen zich uitstrekt van betere
grensbewaking tot defensiesamenwerking en een verdere ontwikkeling van de sociale pijler van
de economische samenwerking. Tevens riep een aantal lidstaten op tot een verdieping van de
Economische en Monetaire Unie (EMU) als onderdeel van de toekomstagenda van de Unie. Andere
lidstaten wezen erop dat hierover geen consensus bestaat en dat het vruchtbaarder is de energie
te richten op die terreinen waar directe vooruitgang nodig en mogelijk is, zoals ten aanzien van
migratie.
4. Aspecten van het extern beleid van de EU
Syrië
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Op 16 januari 2016 bespraken de buitenlandministers op de vergadering van de Raad Buitenlandse
Zaken de situatie in Syrië, nadat een staakt-het-vuren was afgekondigd. Rusland en Turkije
speelden een faciliterende rol bij de totstandkoming van dit staakt-het-vuren.
Zoals gebruikelijk spraken de buitenlandministers hun steun uit voor de pogingen van de VN, bij
hoofde van Speciaal Gezant Staffan de Mistura, om tot een politieke oplossing te komen. De
internationale gemeenschap hoopt dat op 8 februari 2017 de vredesgesprekken tussen de
strijdende partijen opnieuw zullen aanvatten in Genève.
Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken spraken de buitenlandministers eveneens hun steun voor het
regionale initiatief over de toekomst van Syrië. Dit heeft tot doel om de regelingen en structuren
voor het Syrië van ná het conflict voor te bereiden. Verzoening, reconstructie en politieke transitie
zijn de sleutelwoorden. In dit verband voerde Hoge Vertegenwoordigster Mogherini gesprekken
met belangrijke regionale actoren zoals Egypte, Iran, Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten
en Saudi-Arabië.
De EU zal tijdens de lente van 2017 een conferentie organiseren over de toekomst van Syrië en de
regio. Ze zal voortbouwen op een gelijkaardige conferentie die in februari 2016 plaatsvond te
Londen.
De Hoge Vertegenwoordigster en de Europese Commissie bereiden een gezamenlijke mededeling
over Syrië voor. In principe zal deze mededeling in april 2017 worden aangenomen.
De buitenlandministers riepen opnieuw op dat de strijdende partijen humanitaire hulpverleners
toegang en bescherming moeten verlenen op het hele Syrische grondgebied.
Vredesproces in het Midden-Oosten
Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken bespraken de buitenlandministers ook manieren om het
vredesproces in het Midden-Oosten terug op sporen te zetten. De dag voordien had in Parijs
hierover een internationale conferentie plaatsgevonden. De buitenlandministers herhaalden dat
de twee partijen elke actie moesten vermijden die de tweestaten-oplossing centraal in het gedrang
kon brengen.
CETA
Het INTA-comité (comité voor internationale handel) heeft het CETA-akkoord goedgekeurd. Op 15
februari 2017 staat de plenaire stemming gepland. Nadien zullen de Europese Unie en Canada een
datum vastleggen waarop het akkoord voorlopig in werking treedt, met uitzondering van
voornamelijk het ICS-luik (International Court System) dat pas in werking treedt nadat het akkoord
door alle lidstaten is geratificeerd.
Impact terugtrekking VS uit de TPP
Over de plas heeft de nieuwe Amerikaanse regering zich uit het reeds door Obama ondertekende
Trans-Pacifische Partnerschap (TPP) teruggetrokken. Dit akkoord, dat met Latijns-Amerikaanse en
Aziatische landen rond de Grote Oceaan, evenwel zonder China, was onderhandeld, lijkt daarmee
in de feiten te stranden, hoewel een aantal landen het akkoord alsnog proberen te reanimeren. De
implicaties voor Europa zijn beperkt, maar niet onbestaande. Indien het TPP uitblijft en ook
bilaterale akkoorden tussen de landen nog jaren op zich laat wachten, laat dit de EU (en China)
toe om betere toegang tot deze markten te onderhandelen, zoals met onder andere Japan, Chili,
Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië en bij uitvoering van de reeds onderhandelde
akkoorden met Vietnam, Colombia-Peru en Singapore.
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Eind december werd alsnog een akkoord gevonden binnen de Raad van Ministers met betrekking
tot de modernisering van de handelsverdedigingsinstrumenten. Hoewel Vlaanderen, hierin
gesteund door alle betrokken beleidsniveaus binnen België, nog inhoudelijke opmerkingen
formuleerde ten aanzien van de eindtekst is het akkoord toe te juichen. Het akkoord laat immers
toe om een trialoog op te starten tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese
Commissie. Er ons rekenschap van gevend dat de modernisering van de
handelsverdedigingsinstrumenten reeds jaren geblokkeerd zat en wetende dat belangrijke
handelspartners niet voldoende de geldende internationale handelsregels uitvoeren, is een
modernisering noodzakelijk. Vlaanderen vertrouwt erop dat de trialoog nog zal bijdragen tot
inhoudelijke verbeteringen.
5. Raad Landbouw en Visserij
Sessie Landbouw

Datum
23 januari 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Borsus Willy (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
België
Landbouw en Maatschappelijke integratie)
Hoofdpunten van de 1. Internationale handelskwesties
agenda
2. Marktsituatie en het verslag over het Zuivelpakket
1.

Internationale handelskwesties

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Hogan gaf een stand van zaken van de bilaterale handelsbesprekingen en hun
impact op landbouw. Hij had het daarbij onder meer over Japan, TTIP, Mercosur, Nieuw-Zeeland
en Australië. Hij zei meer handelsconflicten te verwachten in de komende jaren, vooral met
China en Rusland, maar het is ook wachten op de positie van de VS en ook de Brexit maakt
zaken onduidelijker. Hij geloofde wel dat andere landen zoals Mexico en Vietnam de leemtes
kunnen opvullen. De VS stellen het akkoord over hormonenvlees in vraag, maar een beslissing
is nog niet genomen. Verder nam hij de verdediging op van de door de Commissie opgemaakte
cumulatieve studie, die een inschatting maakt van de impact van 12 handelsakkoorden op de
landbouw.
Over het algemeen steunden de lidstaten de agenda van vrijhandelsakkoorden, al wezen velen
op de nood van behoud van onze normen en standaarden en het beschermen van gevoelige
sectoren. Een coalitie van 12 lidstaten wees op de technische beperkingen van de cumulatieve
studie en vroeg ook om het openingsbod ten aanzien van Mercosur te herzien. Ook België vond,
samen met nog andere lidstaten, dat de studie technisch beter kon, maar onderstreepte
tegelijkertijd het belang ervan. Polen vond Nieuw-Zeeland te competitief op vlak van zuivel en
wilde daarom deze sector uit het akkoord laten. België en andere lidstaten gingen niet zo ver
maar riepen de Commissie op voorzichtig te zijn. Tot slot was België ook bezorgd om het VSinitiatief in verband met hormonenvlees.
In zijn reactie raadde Hogan aan om goede contacten te onderhouden met de handelscollega’s.
Hij zei dat de cumulatie studie geen rekening houdt met verwerkte producten en SPS
(standaarden en regels van ieder land om dier- en plantgezondheid te garanderen), waardoor
het resultaat positiever zou kunnen zijn. Hij erkende dat zuivel een gevoelige sector is in de
onderhandelingen met Nieuw-Zeeland.
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2. Marktsituatie en het verslag over het Zuivelpakket

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Commissaris Hogan zag voornamelijk positieve trends op de markt, maar hij zei dat hij de
situatie op de voet zal blijven volgen. Wat betreft de genomen maatregelen, lichtte Hogan toe
dat het reductieprogramma voor melkproductie vooral succes kende in Duitsland, Frankrijk en
het VK (meer dan 50%). De verkoop van mager melkpoeder uit interventie is tot nog toe beperkt
tot 40t. De Commissie zal voorzichtig blijven met de verkoop van mager melkpoeder om de
marktsituatie niet uit balans te brengen. Het verslag van het zuivelpakket heeft volgens hem
de waarde en het potentieel van samenwerking in producentenorganisaties (PO’s) aangetoond.
Hij wil de werking van PO’s verder steunen. Tot slot zei hij dat hij de aanbeveling van het
Forum voor Schapenvlees voor het oormerken van promotiemiddelen voor schapen- en
geitenvlees zou bekijken.
Ook de lidstaten waren tevreden met marktstabilisatie, maar vroegen om de situatie nauwgezet
te blijven opvolgen. Een groot deel van de lidstaten was positief over de impact van de genomen
maatregelen, al vond onder andere België het te vroeg voor een definitieve inschatting. België
vroeg ook om voorzichtig te zijn met het op de markt brengen van de voorraden mager
melkpoeder. Verder was er grote steun voor het verder zetten van het zuivelpakket na 2020, al
stelde Duitsland dat een eenvoudige verlenging niet zou volstaan. België zei dat het
zuivelpakket minder nuttig was aangezien we vooral coöperaties kennen en hield een pleidooi
voor meer steun aan PO’s. Tot slot vroegen een aantal lidstaten om een initiatief van de
Commissie voor de aanpak van oneerlijke handelspraktijken.
Hogan voegde toe dat hij via het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wil werken
aan de weerbaarheid van de landbouwers, al moeten we in de post-brexit kijken of de EU nog
altijd zo’n budget zal hebben. Hij vermoedde een probleem in de voedselketen in sommige
landen aangezien niet iedereen mee profiteert van de gestegen melkprijs. Wat betreft oneerlijke
handelspraktijken kijkt de Commissie naar wat er bestaat in de lidstaten. Hogan werkt samen
met andere commissarissen en hoopt in de herfst te komen met wetgevende voorstellen. Hij
bedankte voor de steun voor de verlenging van het zuivelpakket en bevestigde dat PO’s niet in
de plaats moeten komen van coöperaties.
6. Raad Economische en financiële Zaken
Datum
27 januari 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Minister Johan Van Overtveldt
België
Hoofdpunten van de 1. Europees Semester 2017 – Raadsconclusies betreffende de
agenda
Jaarlijkse
Groeianalyse
en
het
Waarschuwingsmechanismeverslag en aanneming van de
aanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de
eurozone
2. Eindverslag van de high level werkgroep i.v.m. de eigen
middelen in EU-begroting – presentatie en gedachtewisseling
1.

Europees Semester 2017

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling
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De ECOFIN Raad heeft algemene conclusies aangenomen betreffende de Jaarlijkse Groeianalyse en
het Waarschuwingsmechanismeverslag.
Tevens keurde de ECOFIN Raad aanbevelingen van de Raad voor de eurozone goed. Deze zullen
nu naar de Europese Raad doorgestuurd worden. Formele goedkeuring volgt op de ECOFIN Raad
van maart.
Er vond geen discussie plaats.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement bespreekt de jaarlijkse groeianalyse en kan op eigen initiatief een verslag
uitbrengen. Het Parlement is verder ook via de economische dialoog bij het Semester betrokken.
2. Eindverslag van de high level werkgroep i.v.m. de eigen middelen in EU-begroting

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De voorzitter van de interinstitutionele werkgroep over de financiering van de EU begroting, Mario
Monti, gaf een presentatie van het eindrapport en van de geformuleerde aanbevelingen. Het
rapport vertrekt van twee belangrijke uitgangspunten: begrotingsneutraliteit en het vermijden
van een grotere belastingdruk voor de Europese belastingbetaler. Het rapport verkent o.a. de
volgende pistes voor eigen middelen: een hervormde BTW-eigenmiddelenbron, een Europese
vennootschapsbelasting, een belasting op financiële transacties en op andere financiële
activiteiten, een CO2 heffing, opbrengsten uit het Europees emissiehandelssysteem, een
elektriciteitsbelasting, een heffing op brandstof en indirecte belastingen op ingevoerde goederen
die geproduceerd zijn in derde landen met hoge emissies.
De Europese Commissie zal het rapport grondig analyseren en vervolgens haar voorstellen voor
een nieuw eigenmiddelenbesluit voorleggen. Het is de bedoeling om deze voorstellen in de
komende jaren gelijktijdig te onderhandelen met de voorstellen over het komend Meerjarig
Financieel Kader 2020, die de Commissie in het najaar van 2017 zal presenteren. De Commissie
nodigde de lidstaten uit om bilateraal hun aandachtspunten en bezorgdheden ten aanzien van de
aanbevelingen in het rapport aan de Commissie mee te delen.
Er volgde een gedachtewisseling. België kwam niet tussen.
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BIJLAGE II: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 31 januari 2017 werden 5 voorstellen van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM(2016)0821
Naam: vaststelling van een
kennisgevingsprocedure
voor vergunningsstelsels
en vereisten met
betrekking tot diensten
Voorstel: COM(2016)0822
Naam:
evenredigheidsbeoordelin
g voorafgaand aan een
nieuwe
reglementering
van beroepen
Voorstel: COM(2016)0823
Naam:
juridisch
en
operationeel kader van de
Europese e-kaart voor
diensten
Voorstel: COM(2017)0011
Naam: bescherming van de
werknemers tegen de
risico’s van blootstelling

1

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de
handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling
van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten
en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem Interne Markt

Bevoegdheid1
Gemengde
bevoegdheid

Beleidsdomeinen
EWI, iV, CJSM, LNE,
RWO, WSE en WVG
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een Gemengde
evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen
bevoegdheid
Beleidsdomeinen
EWI, WVG, OV,
RWO en MOW
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het juridische Gemengde
en operationele kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij de ESC-Verordening
bevoegdheid
Beleidsdomeinen
EWI, iV en WSE
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van bevoegdheid
blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of het voorstel van 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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aan
carcinogene
of
mutagene agentia op het
werk
Voorstel: COM(2017)0038
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Federale
Naam: beperking van het Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in bevoegdheid
gebruik van bepaalde elektrische en elektronische apparatuur
gevaarlijke
stoffen
in
elektrische
en
elektronische apparatuur
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2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 31 januari 2017 werd 1 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: 2017/159
Naam: uitvoering van
het Verdrag betreffende
werk in de
visserijsector van de
Internationale
Arbeidsorganisatie uit
2007

2
3

Inhoud
Termijn2
RICHTLIJN (EU) 2017/159 VAN DE RAAD van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 15-11-2019
mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie
(COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de
nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche)
gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in
de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007.

Bevoegdheid3
Gemengde
bevoegdheid
Beleidsdomein
WSE

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.

11

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 slechts een louter 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 20174

Het Vlaams scorebord van juni 2017 omvat 15 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is en waarvan
Vlaanderen er al 6 heeft omgezet.
VLAAMSE OMZETTING VOLLEDIG
Richtlijn
Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2016/0011

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij 31-12-2016
Naam: in de handel brengen Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
van zaaizaad van oliehoudende oliehoudende planten en vezelgewassen
planten en vezelgewassen
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel
Beleidsdomein(en): LV
4

Het Vlaams scorebord van juni 2017 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van juni 2017. Dat
laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 31 mei 2017 en waarvoor de integrale omzetting moet worden
gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 12 juni 2017.
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Minister(s): Schauvliege

in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Het ministerieel besluit
werd op 6 juli 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 8 juli 2016 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 54695.

RL: 2014/96/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de voorschriften 31-12-2016
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn
2008/90/EG van de Raad vallen

Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de voorschriften
voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56267.

RL: 2014/97/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
Naam:
registratie
van 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de
leveranciers en van rassen en gemeenschappelijke lijst van rassen
de gemeenschappelijke lijst van De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de registratie van
rassen
leveranciers en van rassen. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober 2016 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
Beleidsdomein(en): LV
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56268.
Minister(s): Schauvliege
RL: 2014/98/EU
Naam: fruitgewassen
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 31-12-2016
2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn
bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers
moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties
De uitvoeringsrichtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende de
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften van de fruitgewassen, specifieke
voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële
inspecties. Het ministerieel besluit werd op 11 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
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en op 12 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de
Europese Commissie: MNE (2016) 56269.
RL: (EU) 2015/2087

Richtlijn (EU) 2015/2087 van de Commissie van 18 november 2015 houdende wijziging van bijlage II 09-12-2016
van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

Naam:
havenontvangstvoorzieningen
voor
scheepsafval
en De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het
ladingresiduen
duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene
Beleidsdomein(en): LNE
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december
Minister(s): Schauvliege
2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
werd op 6 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese
Commissie. Referentie notificatie Commissie: MNE (2016) 57416.
RL: (EU) 2016/317

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de Richtlijnen 31-03-2017
66/401/EEG,
66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met betrekking tot
Naam: officiële etiket van
verpakkingen
die
zaai-of het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten
pootgoed bevatten
De richtlijn wordt omgezet door een ministerieel besluit betreffende het officiële etiket van
verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten. Het ministerieel besluit werd op 26 januari 2017
Beleidsdomein(en): LV
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
Minister(s): Schauvliege
notificatie Commissie: MNE (2017) 50650
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LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: 2014/61/EU

Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter 01-01-2016
Naam: aanleg elektronische verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid
communicatienetwerken met Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw
hoge snelheid
van snelle elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken
Beleidsdomeinen: KB, MOW, door de toegang tot de fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
LNE, CJSM

Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de
Minister(s): Homans, Weyts, gemeenschappen. Er werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de
omzetting van deze richtlijn in Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een
Tommelein, Gatz, schauvliege
conceptnota ‘Aanleg elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn)
goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het ontwerp van decreet inzake maatregelen ter
verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid
en tot wijziging van diverse decreten. Het ontwerp van decreet is in voorbereiding.
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. Op 6 juli 2016 werd hiertoe
een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd door het overlegcomité. Dit ontwerp van
samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen
ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
snelheid werd op 30 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
RL: 2013/55/EU

Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging 18-01-2016
Naam: beroepskwalificaties en van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr.
administratieve samenwerking 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt
(„de IMI-verordening”)
IMI
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Beleidsdomein(en):
WVG, MOW, CJSM

EWI,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Weyts

OV, Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor
diverse beroepen. Beleidsdomeinen EWI, OV, WVG, MOW en CJSM zijn betrokken bij de omzetting en
Crevits, de toepassing van deze richtlijn.
De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door 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. Het ontwerp van decreet werd op 25 november 2016 definitief goedgekeurd
door de Vlaamse Regering. Nu volgt de parlementaire behandeling.
Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd een voorontwerp van 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 op 10 juni 2016 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State. Het advies van de Raad
van State werd ontvangen. De definitieve goedkeuring en publicatie van het besluit wordt afgestemd
op het horizontaal decreet.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de
thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties van onderdanen
van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus 2016 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie
notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie werd het
ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het
vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten gewijzigd.
Het Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 werd op 18
januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de
Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2017) 50623.
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Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door
het ontwerp van 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.
RL: (EU) 2015/720
Naam: verbruik van
plastic draagtassen
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

RL: (EU) 2015/1480
Naam: luchtkwaliteit
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

lichte

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 27-11-2016
Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen
Strikt gezien is de richtlijn al grotendeels omgezet. De reductiedoelstelling bepaald door artikel 4, 1
bis van de richtlijn is in België al gehaald dankzij initiatieven van en overeenkomsten met de sectoren
(Comeos en Fost Plus). De omzetting van enkele definities en het artikel 1, 1 bis en volgende zal
technisch geregeld worden door een aanpassing van de overeenkomsten die door de Interregionale
Verpakkingscommissie (IVCIE) ter zake werden afgesloten.
Richtlijn (EU) 2015/1480 van de Commissie van 28 augustus 2015 tot wijziging van diverse bijlagen 31-12-2016
bij de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van de regels betreffende de referentiemethoden, de validatie van gegevens en de locatie
van de bemonsteringspunten voor de beoordeling van de luchtkwaliteit
De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu werd op 16 december
2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Publicatie in het Belgisch Staatsblad en
notificatie aan de Europese Commissie volgen.

RL: (EU) 2015/2376

Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 31-12-2016
Naam: verplichte automatische betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
uitwisseling van inlichtingen De richtlijn wordt omgezet door een decreet diverse fiscale bepalingen en een besluit. Het decreet
op belastinggebied
houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen werd op 30 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 11 januari
Beleidsdomein(en): FB
2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie notificatie Commissie: MNE (2017) 50296. Het
Minister(s): Tommelein
voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied
van belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8
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december 2015 werd op 21 oktober 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden.
RL: (EU) 2015/719

Richtlijn (EU) 2015/719 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van 07-05-2017
Naam: in het nationale en Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de
internationale
verkeer Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer
maximaal
toegestane maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane
gewichten
afmetingen en gewichten
Beleidsdomein(en): MOW

De omzetting wordt voorbereid door de administratie.

Minister(s): Weyts
RL: 2014/52/EU

Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van 16-05-2017
Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten

Naam: milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en
particuliere projecten
De richtlijn wordt omgezet door het decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende
Beleidsdomein(en): LNE
algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de
Minister(s): Schauvliege
omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft
de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten. Het decreet werd op 8
december 2016 goedgekeurd in de parlementaire commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke
ordening, energie en dierenwelzijn, op 14 december 2016 goedgekeurd door de plenaire vergadering
van het Vlaams Parlement en op 23 december 2016 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Publicatie
in het Belgisch Staatsblad en notificatie aan de Europese Commissie volgen. Het besluit van de
Vlaamse regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten voor de
omgevingsveiligheidsrapportage werd op 23 december 2016 principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.
RL: 2014/45/EU

Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van
Richtlijn 2009/40/EG
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Naam: periodieke technische De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
controle van motorvoertuigen
en aanhangwagens
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
RL: 2014/47/EU

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de 20-05-2017
Naam: technische controle technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen
langs
de
weg
van en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG
bedrijfsvoertuigen
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
B.

Vlaams scorebord van december 20175

Het Vlaams scorebord van december 2017 omvat 4 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn

Laatste stand van zaken

Termijn

RL: (EU) 2015/1513

Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging 10-09-2017
Naam: kwaliteit van benzine & van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van
bevordering van het gebruik Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
van energie uit hernieuwbare De formele omzetting van de wijzigingen van Richtlijn 98/70/EG (kwaliteit brandstoffen) zal door
bronnen
federale overheid gebeuren op basis van bevoegdheden op gebied van productnormen.
Beleidsdomein(en): LNE

5

Het Vlaams scorebord van december 2017 wordt samengesteld door de DiV Eurocoördinator op basis van het “interne markt” scorebord van de Europese Commissie van december
2017. Dat laatste is een overzicht van de “interne markt” richtlijnen waarvan de omzettingstermijn verstrijkt op ten laatste 30 november 2017 en waarvoor de integrale omzetting
moet worden gemeld aan de Europese Commissie ten laatste op 11 december 2017.
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Minister(s): Tommelein

De formele omzetting van de wijzigingen van de Richtlijn 2009/28/EU (hernieuwbare energie) voor
wat de duurzaamheidscriteria betreft zal gebeuren door de federale overheid voor de
transportbrandstoffen en de Gewesten voor de vloeibare biomassa gebruikt voor opwekking
van elektriciteit. De aanpassing van de bijmengingsverplichtingen voor biobrandstoffen zal gebeuren
door de federale overheid.
De richtlijn zal omgezet worden door een aanpassing van het energiebesluit. Het voorontwerp van
besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010,
wat betreft technische wijzigingen van de certificatentoekenning en de invoering van
biomassacertificatie, van duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van ILUCvoorwaarden werd op 17 juni 2016 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraden.

RL: (EU) 2015/1787

Richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie van 6 oktober 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III 27-10-2017
bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd
water

Naam: kwaliteit van voor
menselijke
consumptie
bestemd water
De richtlijn zal omgezet worden door een besluit van de Vlaamse Regering.
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
RL: (EU) 2016/1914
Naam: kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen
van landbouwgewassen en
groentegewassen zich ten
minste moeten uitstrekken
Beleidsdomein(en): LV
Minister(s): Schauvliege

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/1914 van de Commissie van 31 oktober 2016 tot wijziging van de 30-06-2017
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 zal worden omgezet door een ministerieel besluit. Er werd advies ontvangen van de
Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid, van de
Inspectie Financiën over het ontwerp van ministerieel besluit. Er zal advies worden aangevraagd bij
de Raad van State.
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RL: (EU) 2016/2309

Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de 30-06-2017
Naam: vervoer van gevaarlijke wetenschappelijke 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
goederen over land
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
C.

Vlaams scorebord van juni 20186

Het Vlaams scorebord van juni 2018 omvat 3 “interne markt” richtlijnen, waarvan de omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereist is.
LOPENDE DOSSIERS
Richtlijn
RL: (EU) 2015/2193
Naam: beperking van de emissies
van bepaalde verontreinigende
stoffen in de lucht door
middelgrote stookinstallaties

Laatste stand van zaken

Termijn

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

Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege
RL: (EU) 2016/2109
Naam: nieuwe soorten en de
botanische naam van de soort

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

Lolium × boucheanum Kunth
Beleidsdomein(en): LV
6

Het Vlaams scorebord van juni 2018 wordt samengesteld door de DiV 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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Minister(s): Schauvliege

RL: (EU) 2016/1148
Naam: maatregelen voor een
hoog gemeenschappelijk niveau
van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie

Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende 09-05-2018
maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie

Beleidsdomein(en): KB
Minister(s): Homans
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2. Overige Vlaamse omzettingsdossiers
Er zijn momenteel 3 richtlijnen die niet onder de interne markt vallen die door Vlaanderen dienen te worden omgezet
LOPENDE DOSSIERS
RL: 2014/36/EU
Naam: seizoensarbeiders
Beleidsdomein(en):
WVG, KB

WSE,

Minister(s): Muyters,
Vandeurzen, Homans

OV,

Crevits,

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 omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het 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) 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
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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 De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in
het kader van een overplaatsing voorbereiding.
binnen een onderneming
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in
Beleidsdomein(en): WSE, OV, 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
WVG, KB
zekerheid zoals omschreven in artikel 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2)
Minister(s): Muyters, Crevits,
en toegang tot goederen en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en
Vandeurzen, Homans
diensten (3). Voor wat betreft punt 1 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 2 dient een samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de
Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. 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 Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
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RL: (EU) 2016/801

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de
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
onderzoek,
studie,
stages,
vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of aupairactiviteiten
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG, RWO

23-05-2018

OV,

Minister(s): Muyters, Crevits,
Gatz, Vandeurzen, Bourgeois
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4.

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in januari 2017 nog maatregelen te nemen in 8 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
6 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
2 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in januari 2017 betrokken in 10 inbreukdossiers waarin de nodige maatregelen reeds werden genomen (=de
afgeronde inbreukdossiers), maar die momenteel nog niet officieel gesloten zijn door de Europese Commissie.7 Het gaat om:
4 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
6 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
1.

Zes lopende inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0699

Fase 2: IGS (23/11/2016)

Naam: seizoensarbeiders

24/01/2017: deadline voor antwoord op IGS
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

7

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. 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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Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
WVG
Artikel 23 geeft recht op gelijke behandeling aan seizoensarbeiders onder andere op vlak van toegang tot goederen
Minister(s): Muyters, Crevits, en diensten en de levering van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (1), onderwijs en
Vandeurzen
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) 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.
Nr: 2017/0014

Fase 2: IGS (24/01/2017)

Naam: verbruik van lichte plastic
draagtassen

24/03/2017: deadline voor antwoord op de IGS

Beleidsdomein(en): LNE

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn
94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen

Minister(s): Schauvliege

Strikt gezien is de richtlijn al grotendeels omgezet. De reductiedoelstelling bepaald door artikel 4, 1 bis van de
richtlijn is in België al gehaald dankzij initiatieven van en overeenkomsten met de sectoren (Comeos en Fost Plus).
De omzetting van enkele definities en het artikel 1, 1 bis en volgende zal technisch geregeld worden door een
aanpassing van de overeenkomsten die door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCIE) ter zake werden
afgesloten.

Nr: 2017/0015

Fase 2: IGS (24/01/2017)
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Naam:
voorwaarden
voor
toegang
en
verblijf
van
onderdanen van derde landen in
het kader van een overplaatsing
binnen een onderneming

24/03/2017: deadline voor antwoord op de IGS
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

De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
Beleidsdomein(en): WSE, WVG, een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
EWI, OV
beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, 3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
Crevits
van voor het publiek beschikbare goederen en diensten (3). Voor wat betreft punt 1 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 2 dient een
samenwerkingsakkoord te worden opgemaakt ter wijziging van de Algemene Wet op de Kinderbijslag. Het
samenwerkingsakkoord is in voorbereiding. 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 Commissie: MNE (2016) 57149 en MNE (2016) 57151.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0164

Fase 3: MROA (29/09/2016)
14/12/2016: weigering van de verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
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Naam: beroepskwalificaties en 29/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
administratieve samenwerking Commissie
IMI
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
Beleidsdomein(en): EWI, OV, 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
WVG, RWO
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
Minister(s): Muyters, Crevits, Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor diverse
Vandeurzen, Bourgeois
beroepen. De richtlijn zal gedeeltelijk worden omgezet door 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
Richtlijn: 2013/55/EU
beroepskwalificaties. Het ontwerp van decreet werd op 25 november 2016 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. Nu volgt de parlementaire behandeling.
Tegelijk werd er onderzocht of en welke verticale omzetting er nodig is voor specifieke beroepen.
Voor wat betreft de onderwijsberoepen werd een voorontwerp van 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 op 10 juni 2016 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering met het oog op
adviesaanvraag aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State werd ontvangen. De definitieve
goedkeuring en publicatie van het besluit wordt afgestemd op het horizontaal decreet.
Voor wat betreft de zorg- en bijstandsverleners dient het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg te worden gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, wat betreft de erkenning
van beroepskwalificaties van onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte werd op 5 augustus
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 13 september 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie.
Referentie notificatie aan de Europese Commissie: MNE (2016) 55695.
Voor wat betreft de beroepen kinderbegeleider en verantwoordelijke kinderopvanglocatie dient het ministerieel
besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8,11, 40,43 en 73 van het vergunningsbesluit van 22 november
2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, te worden gewijzigd. Het Ministerieel besluit tot uitvoering
van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 werd op 18 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
en op 24 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2017) 50623.
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Voor wat betreft het beroep van archeoloog wordt het onroerend erfgoeddecreet gewijzigd door het ontwerp van
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.
Nr: 2016/0165

Fase 3: MROA (29/09/2016)

Naam: aanleg elektronische 28/02/2017: nieuwe deadline voor antwoord op het MROA
communicatienetwerken
met 07/12/2016: instemming verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
hoge snelheid
28/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Beleidsdomeinen: KB, MOW, LNE, Commissie
CJSM, RWO
Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van
Minister(s): Homans, Wetys, de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.
Tommelein, Gatz, Schauvliege
Deze richtlijn, die ook wel de Broadband Cost-richtlijn wordt genoemd, heeft als doel de uitbouw van snelle
Richtlijn: 2014/61/EU
elektronische communicatienetwerken te vergemakkelijken en de kosten ervan te drukken door de toegang tot de
fysieke infrastructuur en civieltechnische werken te bevorderen.
Sommige bepalingen van de richtlijn dienen te worden omgezet door de gewesten en de gemeenschappen. Er
werd een technisch-ambtelijke werkgroep opgericht die zich buigt over de omzetting van deze richtlijn in
Vlaanderen. Op 16 september 2016 heeft de Vlaamse Regering een conceptnota ‘Aanleg elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid (BBC-richtlijn) goedgekeurd. De richtlijn wordt omgezet door het
ontwerp van decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten. Het ontwerp van decreet is in
voorbereiding.
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. Op 6 juli 2016 werd hiertoe een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd door
het overlegcomité. Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU
inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met
hoge snelheid werd op 30 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
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FASE 4: DAGVAARDING
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 2014/0230

Fase 4: Beslissing tot dagvaarding (19/11/2015)

Naam:
aanvraagprocedure Verzoekschrift werd nog niet ontvangen
gecombineerde
vergunning 28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
onderdanen derde landen
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
Richtlijn: 2011/98/EU
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.
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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. Op 14 oktober 2016 werd het voorontwerp van 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 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering met het oog op adviesaanvraag aan de adviesraad en eventuele adviesaanvraag aan de Raad van State.

2. Twee 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 31/08/2015: antwoord op IGS werd verzonden
man/vrouw arbeid en beroep
11/06/2015: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Beleidsdomein(en): KB, WSE
Commissie
Minister(s): Homans, Muyters
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
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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
op 21 augustus 2015 en aangemeld bij de Europese Commissie op 2 september 2015 (MNE (2015)56116). Voor wat
betreft het tweede aspect wordt de Vlaamse wetgeving herbekeken.
Een gezamenlijk Belgische antwoord op de IGS werd aan de Europese Commissie overgemaakt op 31 augustus 2015
(INF(2015)110741, INF(2015)110742).

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): LNE
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 dienen nog te worden aangepakt:
-

-

de afschrikwekkende sanctionering van de regulator: het energiedecreet zal worden aangepast. Het
ontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft het voorkomen,
opsporen, vaststellen en bestraffen van energiefraude werd op 22 december 2016 definitief goedgekeurd
door de Vlaamse Regering. Nu volgt de parlementaire behandeling.
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
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-

regulator betreft. Dit decreet werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 16 november 2016 en door
de Vlaamse Regering bekrachtigd op 25 november 2016. Het decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de
Commissie: MNE (2017) 50730 en MNE (2017) 50731;
het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen;
de toegang tot gebruikersgegevens: hier dient nog regelgeving genotificeerd te worden.

Voor wat betreft het punt over de procedure over de klachtenbehandeling werd 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 op 15 september 2016 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE
(2016) 55728 en MNE (2016) 55729.
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3. Vier afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0013
Naam:
monitoring
informatiesystem
zeescheepvaart
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts

Fase 2: IGS (26/01/2016)
en 20/06/2016: bijkomend antwoord op IGS werd verzonden
10/03/2016: antwoord op IGS werd verzonden
Richtlijn 2014/100/EU van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en
informatiesysteem voor de zeescheepvaart.

Richtlijn: 2014/100/EU

Vlaanderen voert de verplichting voor het ontwikkelen en onderhouden van de benodigde interfaces voor
automatische overdracht van data op elektronische wijze naar SafeSeaNet op administratieve wijze uit. De
omzetting werd dan ook op administratieve wijze afgehandeld. Dit werd op 16 november 2016 genotificeerd aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 56836.

Nr: 2016/0489

Fase 2: IGS (26/07/2016)

Naam:
kader
voor 05/10/2016: antwoord op IGS werd verzonden
communautaire
maatregelen Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het
betreffende het waterbeleid
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
Beleidsdomein(en): LNE
waterbeleid
Minister(s): Schauvliege

De richtlijn legt nieuwe normen op met betrekking tot de monitoring van systeemparameters en gebruikte
methoden. Deze nieuwe normen staan beschreven in een document dat deel uitmaakt van de nieuwe
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Richtlijn: 2014/101/EU

stroomgebiedsbeheersplannen van de Maas en De Schelde die onlangs door de Vlaamse Regering werden
vastgesteld. Ze worden nu reeds toegepast door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Om de omzetting te
formaliseren wordt ook een besluit van de Vlaamse Regering aangepast. Het besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde
monitoring-programma van de water-toestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van Richtlijn 2014/101/EU werd op 23 november
2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie
aan de Europese Commissie: MNE (2016) 56984.

Nr: 2016/0585

Fase 2: IGS (22/09/2016)

Naam: afvalstoffen

22/01/2017: nieuwe deadline voor antwoord op IGS

Beleidsdomein(en): LNE

22/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
Commissie

Minister(s): Schauvliege

16/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2008/98/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen
De omzetting van deze richtlijn gebeurt door een aanpassing aan het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer
van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne, 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 en het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen werd op 6 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie Commissie: MNE (2016) 57404.
FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2015/0249

Fase 3: MROA (26/05/2016)
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Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 104/103/EU

vervoer 20/07/2016: antwoord op MROA werd verzonden
Richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 tot derde aanpassing aan de wetenschappelijke 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.
Voor de aspecten m.b.t. de binnenvaart werd het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot aanpassing
van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang op 29 augustus 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op
30 augustus 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Europese Commissie:
MNE (2016) 55561. Voor de aspecten m.b.t. vervoer via de weg of per spoor werd het koninklijk besluit van 28 juni
2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare
en radioactieve stoffen op 28 oktober 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan
de Europese Commissie: MNE (2016) 56524.
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4. Zes 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.: 2016/2070

Fase 2: IGS (25/11/2016)

Naam: milieuaansprakelijkheid 25/11/2016: antwoord verzonden op IGS door de federale overheid
met
betrekking
tot
het 22/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS goedgekeurd door de Europese
voorkomen en herstellen van Commissie (tot 25/11/2016).
milieuschade
20/09/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op de IGS ingediend bij de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): LNE
De Europese Commissie is van oordeel dat België de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 7 in
Minister(s): Schauvliege
samenhang met bijlage II, artikel 12, lid 1, onder b), en laatste alinea, en bijlage III, punt 11, bij richtlijn 2004/35/EG
Richtlijn: 2004/35/EG
betreffende milieuaansprakelijkheid niet is nagekomen wat het voorkomen en herstellen van milieuschade betreft.
De artikelen 7 en 12 zijn volgens de Europese Commissie omgezet door het koninklijk besluit van 8 november 2007
betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over
de binnenwateren of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun
krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer. Dit
koninklijk besluit zal door de federale overheid worden gewijzigd om artikelen 7 en 12 correct om te zetten. Dit
koninklijk besluit is sinds de zesde staatshervorming ook gedeeltelijk de bevoegdheid van de gewesten. In
Vlaanderen is het gedeelte van het koninklijk besluit waar het de bevoegdheid van Vlaanderen betreft vervangen
door een besluit van de Vlaamse Regering waarbij de doorvoer van afvalstoffen uitdrukkelijk is opgenomen in het
toepassingsgebied van de regelgeving en waarbij ook nog eens uitdrukkelijk het koninklijk besluit is opgeheven
voor zover van toepassing op doorvoer van afvalstoffen in het Vlaams Gewest. Hoewel de ingebrekestelling de
aanpassing die in Vlaanderen werd aangenomen niet vermeldt, werd in het voorafgaande EU-pilotdossier en bij
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de aanmelding van het besluit van de Vlaamse Regering gewezen op de volledige conformiteit. Er kan vanuit
gegaan worden dat de Europese Commissie dit impliciet heeft aangenomen.

FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2013/2013

Fase 3: MROA (27/01/2014)

Naam: Bescherming varkens

31/05/2016: bijkomende info overgemaakt aan de Europese Commissie

Beleidsdomein(en): LNE

10/03/2016: brief van de Europese Commissie ontvangen met vraag naar stand van zaken

Minister(s): Weyts

03/11/2015: bijkomend antwoord op MROA verzonden

Richtlijn: 2008/128/EG

Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest.
De Europese Commissie stelt dat België niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikelen 3 en 4
van richtlijn 2008/128 EG. Deze artikelen leggen verplichtingen op met betrekking tot de huisvesting van zeugen
en gelten. Op 13 augustus 2015 waren er in Vlaanderen nog drie bedrijven niet in orde. De drie bedrijven die nog
niet voldeden aan de voorschriften voor groepshuisvesting van zeugen hebben zich ondertussen in orde gesteld.
Deze informatie werd op 31 mei 2016 overgemaakt aan de Europese Commissie.

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): LNE
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

21/04/2014: antwoord op aanvullend MROA verzonden
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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
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: EERSTE VEROORDELING
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr.: 2009/2304

Fase 5: Eerste veroordeling (06/11/2014)

Naam: Stedelijk afvalwater

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

Beleidsdomein(en): LNE

18/04/2013: bijkomend antwoord op het MROA

Minister(s): Schauvliege

21/03/2013: beslissing tot aanhangig making van de zaak bij het Europees Hof van Justitie vanwege de Europese
Commissie

Richtlijn: 1991/271/EG

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 Vlaams en het Waals 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 Vlaams 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
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aan dat de agglomeratie Melsbroek geen deel meer uitmaakt van de procedure. Op 07 januari 2014 legde België
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 Vlaams Gewest was niet gevat
door het arrest. Het Waals Gewest is momenteel bezig met zich in orde aan het stellen.
Nr.: 2009/2334

Fase 5: Eerste veroordeling (05/02/2015)

Naam:
Taalvereisten
bij 05/02/2015: arrest in zaak C-317/14
aanwerving door gemeenten
17/05/2013: aanvullend antwoord op MROA verzonden
Beleidsdomein(en): KB
De Europese Commissie stelde dat de Vlaamse regelgeving in strijd was met Verordening 492/2011. Overeenkomstig
Minister(s): Homans
Verordening: (EU) 492/2011

artikel 3, lid 1, van Verordening 492/2011 mogen lidstaten van onderdanen van andere lidstaten verlangen dat zij
over de vereiste talenkennis beschikken om hun beroep uit te oefenen. Het recht om een bepaald niveau van
kennis van een taal te vereisen is echter niet onvoorwaardelijk. De eis moet evenredig en noodzakelijk voor de
baan in kwestie zijn en mag niet worden gebruikt als excuus om werknemers van andere lidstaten uit te sluiten.
De Vlaamse publieke werkgevers aanvaardde enkel het SELOR-examen als bewijs van kennis van de Nederlandse
taal en weigerde andere attesten als bewijs. De Europese Commissie was van mening dat systematische
taalproeven, wanneer noodzakelijkerwijs uitgevoerd in een gestandaardiseerde vorm, in strijd zijn met het
voornoemde evenredigheidsbeginsel. De Vlaamse regelgeving werd daarom aangepast, een aangemeld bij de
Europese Commissie in een aanvullend antwoord op het MROA. In het Franse en Duitse taalgebied was de
regelgeving echter niet aangepast, en daarom heeft de Europese Commissie België gedagvaard voor het Europees
Hof van Justitie. Vlaanderen was niet meer gevat door het verzoekschrift van de Europese Commissie van
08/07/2014. Op 05/02/2015 werd België veroordeeld. De wetgeving in de andere taalgebieden werd ondertussen
aangepast. Het inbreukdossier is opgelost voor België.

FASE 6: IGS NA ARREST
Dossier

Laatste stand van zaken

Nr.: 1995/2085

Fase 6: IGS na arrest (20/07/2004)

Naam: Bilateraal akkoord tussen 05/11/2002: arrest in zaak C-1998/471
België en de VS inzake luchtvaart
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Beleidsdomein(en): BuZa
Minister(s): Bourgeois

De Europese Commissie stelde dat België, door in 1995 met de Verenigde Staten individueel te onderhandelen over
een ‘open sky’ – overeenkomst op het gebied van het luchtvervoer en deze overeenkomst te paraferen, te sluiten
en toe te passen, niet heeft voldaan aan verplichtingen die op hem rustten krachtens het EG-Verdrag en een hele
reeks Verordeningen. Zij heeft België voor het Europees Hof van Justitie gedaagd, België werd veroordeeld op 5
november 2002.
Op 20 juli 2004 heeft de Europese Commissie geïnformeerd naar de stand van zaken van de uitvoering van
bovenstaand arrest. Op 27 april 2007 werd een ‘open-sky’ overeenkomst op het gebied van het luchtvervoer
gesloten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, die de bilaterale akkoorden tussen de lidstaten van de
EU en de Verenigde Staten verving. Op 29 juni 2011 richtte België een schrijven tot de Europese Commissie, waarin
zij aangaf dat het inbreukdossier zonder voorwerp was, en met de vraag om dit inbreukdossier te sluiten. Op 14
augustus 2013 richtte België een schrijven tot de Europese Commissie om te melden dat de federale overheid en
de gewesten het akkoord tussen de EU en de VS geratificeerd hadden. Tot op heden heeft de Europese Commissie
dit inbreukdossier niet gesloten.
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