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

20 februari
20 februari
21 februari
27 februari

28 februari

Raadsbijeenkomst
Informele vergadering van de staats- en
regeringsleiders
Raad Buitenlandse zaken
Raad Algemene zaken
Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en
Sport

Raad Concurrentievermogen (Interne
markt, Industrie)
Eurogroep
Raad Economische en financiële zaken
Raad Vervoer,
Telecommunicatiemiddelen en Energie
(Energie)
Raad Milieu

Woordvoerder
Federaal

Assessor
n.v.t.

Federaal
Federaal

Onderwijs:

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

Duitstalige
Gemeenschap
Jeugd: Vlaamse
Gemeenschap
Cultuur: Franse
Gemeenschap
Sport: Vlaamse
Gemeenschap
Waals Gewest

Federaal

Federaal
Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.
Vlaams Gewest

Vlaams Gewest

Federaal
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2. Agenda maart 2017
Hieronder vindt u een overzicht van de Europese ministerraden die op de agenda staan tijdens
de maand maart 2017. Verslaggeving van de relevante raden volgt in de maandelijkse
Mededeling over ontwikkelingen in de EU van volgende maand.
Datum
2-3 maart
3 maart

6 maart

6 maart
7 maart
9-10 maart
16 maart
20 maart

20 maart
21 maart
27-28 maart

Raadsbijeenkomst
Informele Raad Handel
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid,
Gezondheid en
Consumentenbescherming (Werk &
Sociaal beleid)

Woordvoerder
Federaal
Federaal

Raad Landbouw en Visserij

Landbouw:

Raad Buitenlandse Zaken
Raad Algemene Zaken
Europese Raad
Informele Raad
Ontwikkelingssamenwerking
Informele Raad Werkgelegenheid,
Sociaal beleid, Gezondheid en
Consumentenbescherming (Gezondheid)
Eurogroep
Raad Economische en Financiële Zaken
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

Assessor
n.v.t.
Werk: Vlaams
Gewest

Sociaal beleid:

federaal
Visserij: Vlaams
Gewest
Federaal
Federaal
Federaal
Federaal

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

Federaal

Franse
Gemeenschap

Federaal
Federaal
Federaal

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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3. Informele vergadering van de Staats- en Regeringsleiders
Datum
Plaats
Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda
1.

3 februari 2017
Valletta
Premier Michel
1. Migratie
2. Trans-Atlantische relatie
3. Toekomst van Europa

Migratie

De staats- en regeringsleiders namen een verklaring aan over de externe aspecten van migratie.
De verklaring behandelt onder meer de aanpak van de irreguliere migratie, het voorkomen van de
overtocht over de Middellandse Zee en de aanpak van mensensmokkel.
De Europese Commissie kondigde aan dat het 200 miljoen euro uit het Trustfonds voor Afrika zal
inzetten voor onder andere de versterking van de Libische grens- en kustwacht en de verbetering
van de opvangcentra in Libië.
2. Trans-Atlantische relatie
Tijdens de lunch werd gesproken over de trans-Atlantische relatie. De staats- en regeringsleiders
toonden zich bezorgd over de beslissingen van president Trump. Tegelijkertijd werd alom de wens
geuit om tot een gezamenlijk Europees antwoord te komen en tot een effectieve
samenwerkingsrelatie met de Verenigde Staten met respect voor de Europese waarden.
3. Toekomst van Europa
In de namiddag stond de voorbereiding van de bijeenkomst van eind maart naar aanleiding van
de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome op de agenda. De staats- en regeringsleiders
kwamen overeen om op die bijeenkomst de eenheid en vastberadenheid van de zevenentwintig
lidstaten te benadrukken, de fundamentele waarden van de Unie te herbevestigen en de noodzaak
te onderstrepen om resultaten te leveren op die terreinen die er voor de Europese burgers het
meest toe doen.
Uit de gedachtewisseling kwam naar voor dat de tijd momenteel niet rijp is voor
verdragswijzigingen, maar mogelijks wel voor een EU met meerdere snelheden. Van belang is
voorts dat vooruitgang wordt geboekt op cruciale thema’s zoals de Economische en Monetaire
Unie, de sociale dimensie van de Unie, veiligheid en defensie, internationale handel en mondiale
uitdagingen.
De Benelux presenteerde een paper met een aantal kernprincipes voor Europese samenwerking
waaronder de vier vrijheden, fundamentele waarden, kerntaken van de EU, de EU-instellingen en
de communautaire methode, goed bestuur, de rechtsstaat in de lidstaten en de optie tot
gedifferentieerde integratie.
4. Raad Algemene Zaken
Datum
Plaats

7 februari 2017
Brussel
4

Woordvoerder voor
België
Hoofdpunten van de
agenda
1.

Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken
1. Voorbereiding van de Europese Raad van 9 en 10 maart
2. Mededeling van de Commissie over een duurzame Europese
toekomst

Voorbereiding van de Europese Raad van 9 en 10 maart

De Raad besprak de geannoteerde ontwerpagenda voor de Europese Raad van 9 en 10 maart a.s.
De voorlopige punten op de agenda zijn onder meer de landenspecifieke aanbevelingen van het
Europees Semester, de interne markt strategieën, defensie en de externe dimensie van migratie.
Alle lidstaten zijn het erover eens dat er snel werk gemaakt moet worden van de verdere
ontwikkeling van de interne markt via de uitvoering van de strategie voor de digitale
eenheidsmarkt, de energie-unie en de uitbouw van de kapitaalmarktenunie. Inzake defensie
spreken heel wat lidstaten de wens uit om verder te werken op de Raadsconclusies van november
vorig jaar.
In zijn tussenkomst namens België pleitte minister Reynders voor de realisatie van concrete zaken
om het vertrouwen van de burger terug te winnen. Hij hield een pleidooi voor:
 meer private en publieke investeringen
 verdieping van de EMU
 internationale handel
 een evenwicht tussen de interne en de externe dimensie van migratie en een
lastenverdeling van het onthaal
 een versterking van de Europese defensiepijler in samenwerking met de NAVO
 een peer review mechanisme over het functioneren van de rechtsstaat in de EU-lidstaten
 de optie van een EU met meerdere snelheden.
Nederland verwees naar de Benelux paper die het enkele dagen eerder presenteerde tijdens de
informele top van staats- en regeringsleiders in Valletta.
2. Mededeling van de Commissie over een duurzame Europese toekomst
Namens de Europese Commissie presenteerde Eerste Vicevoorzitter Timmermans de mededeling
over de volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst. De mededeling zet uiteen hoe
de EU de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN wil bereiken en welk EU-beleid zowel
binnen de EU als internationaal daarvoor nodig is. Commissaris Timmermans onderstreepte het
belang van de uitvoering van de SDG-agenda en de kansen die deze biedt voor de EU om
veranderingen door te voeren die bijdragen aan duurzaamheid en innovatie. Dit betreft onder
andere de transformatie van de energiesector, de digitale interne markt, de circulaire economie
en de sociale sectoren via een geïntegreerde benadering waarbij elementen als gelijke kansen,
toegang tot onderwijs en gendergelijkheid van belang zijn. Het Maltese voorzitterschap wil
raadsconclusies voorleggen aan de Raad Algemene Zaken van juni.
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5. Aspecten van het extern beleid van de EU

A. Ontwikkelingssamenwerking en Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Libië
Op 6 februari 2017 bespraken de buitenlandministers de politieke situatie in Libië. Zij spraken
opnieuw hun steun uit aan het politieke transitieproces in Libië. Ze kwamen overeen dat de EU
met de VN, de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie een kwartet zou vormen dat samen initiatieven
zou nemen ter ondersteuning van de uitvoering van het politieke akkoord dat aanleiding gaf tot
het transitieproces.
Vredesproces in het Midden-Oosten
Ook het vredesproces in het Midden-Oosten stond op het programma van de Raad Buitenlandse
Zaken van 6 februari 2017. De buitenlandministers toonden zich bezorgd over nieuwe Israëlische
nederzettingen op Palestijns gebied. Ze riepen beide partijen op om de kalmte te bewaren en geen
acties te ondernemen die de spanningen zouden kunnen doen escaleren. De EU bevestigde dat ze
bereid was om met beide partijen, de VN, de VS en de Arabische staten samen te werken om tot
een duurzaam vredesakkoord te komen. De buitenlandministers bevestigden opnieuw dat ze
vasthielden aan de twee-statenoplossing.
Egypte
Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 6 februari 2017 bespraken de buitenlandministers
eveneens de situatie in Egypte en de wijze waarop de bilaterale relaties tussen de EU en Egypte
dienden te evolueren. Steun voor economische groei en jobcreatie werd cruciaal geacht, net zoals
dialoog over en steun aan democratie, de rechtsstaat en mensenrechten. Ook de samenwerking
op het vlak van antiterrorisme diende te worden versterkt. De buitenlandministers erkenden de
belangrijke rol die Egypte kon spelen als regionale speler.
Afghanistan
Op 18 februari 2017 ondertekenden de EU en Afghanistan een samenwerkingsakkoord over
partnerschap en ontwikkeling. Dit akkoord biedt een breed kader voor de bilaterale relaties tussen
de EU en Afghanistan en voorziet onder andere in een regelmatige mensenrechtendialoog en
samenwerking rond de rechtsstaat, gezondheid, plattelandsontwikkeling, onderwijs, wetenschap
en technologie, anticorruptie, antiterrorisme en de strijd tegen witwaspraktijken en de
financiering van terrorisme. Daarnaast zullen de EU en Afghanistan ook samenwerken rond
nucleaire veiligheid, non-proliferatie en klimaatverandering.
Oekraïne
De Raad had het verder over de situatie in Oekraïne. De Raad sprak zijn sterke steun uit voor de
Oekraïense hervormingsagenda, door verdere aanzienlijke financiële steun te verlenen en door de
adviserende missie van de EU (EUAM Oekraïne) te ondersteunen. De ministers benadrukten dat
Oekraïne op veel vlakken belangrijke positieve stappen heeft genomen, vooral op vlak van sociaaleconomische ontwikkeling en de strijd tegen corruptie. De Raad pleitte voor een volledige
uitvoering van deze hervormingen en voor verdere vooruitgang op gebieden zoals de grondwet,
justitie, het kiesstelsel, openbaar bestuur en de energiesector.
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In het licht van de recente opleving van het geweld in het oosten van Oekraïne, uitten de ministers
van Buitenlandse Zaken hun bezorgdheid, in het bijzonder met betrekking tot de humanitaire
situatie. Zij discussieerden over hoe de EU-steun moet verhoogd worden voor de uitvoering van
de Minsk overeenkomsten. De Raad herhaalde haar steun voor de besprekingen in Normandische
format en erkende het belangrijke werk van de OVSE speciale waarnemersmissie naar Oekraïne.
Wit-Rusland
Op 27 februari 2017 stemde de Raad in met de verlenging met één jaar van sancties t.a.v. WitRusland. Deze sancties omvatten o.a. een verbod op wapenverkoop, het bevriezen van activa in
de EU en een reisverbod voor vier personen die in verband kunnen worden gebracht met de
verdwijning van twee leden van de politieke oppositie, een zakenman en een journalist. De eerste
sancties tegen Wit-Rusland werden in 2004 aangenomen. Nadat het land in 2016 aantoonbare
vooruitgang had geboekt op vlak van mensenrechten en de principes van de rechtsstaat had de
EU een aantal sancties teruggedraaid.
Noord-Korea
Op 27 februari 2017 nam de Raad nieuwe sancties aan t.a.v. Noord-Korea, in lijn met resolutie 2321
van 30 november 2016 van de VN-Veiligheidsraad. De sancties houden o.a. een verbod in op de
handel in basisproducten zoals kool, ijzer, koper, nikkel, zilver en zink. Daarnaast mogen
helikopters en vaartuigen niet worden geëxporteerd. Ook werden nieuwe namen toegevoegd aan
de lijst van natuurlijke en rechtspersonen waarvan de bezittingen in de EU werden bevroren. Tot
slot werden een aantal personen aan een reisverbod onderworpen.

B. Handel
WTO
De elfde ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie wordt voorbereid en zal
doorgaan van 11 tot 14 december in Buenos Aires.
De Braziliaanse directeur-generaal van de WTO, de heer Azevêdo, werd herverkozen. België
herhaalde bij de herverkiezing volgende elementen: (1) prioriteit aan multilaterale akkoorden als
regelgevend kader voor internationaal handel, (2) het belang van een goede werking van het
orgaan voor geschillenbeslechting en van de beroepsinstantie en (3) de cruciale rol van KMO’s als
bron van werkgelegenheid en economische groei.
De vooruitzichten voor de elfde ministeriële conferentie zijn laag. Er lijken doorbraken mogelijk in
de onderhandelingen over visserij en diensten en de EU gelooft zelf ook nog in een positief
resultaat in de onderhandelingen voor een milieugoederen overeenkomst.
Bilaterale vrijhandelsakkoorden
Bilateraal lopen de onderhandelingen met Japan constructief. Het landbouwluik blijft wel het
moeilijkste luik van deze onderhandelingen. Een akkoord met Armenië is zo goed als voorhanden.
In tussentijd vraagt de Europese Commissie inzicht van de lidstaten inzake de douane-unie met
Turkije en schakelt de Commissie een tandje hoger in de onderhandelingen met Mexico. Dat laatste
land is hier ook vragende partij voor gezien de relatie met de US dermate moeilijk verloopt.
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Regelgevende initiatieven die worden voorbereid zijn de modernisering van de
handelsverdedigingsinstrumenten en een positiebepaling inzake gegevensstromen. Wat dit laatste
betreft, heeft de EU nog steeds geen gezamenlijke visie ontwikkeld.
6. Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

Sessie onderwijs
Datum
17 februari 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Harald Mollers, minister van Onderwijs en Wetenschappelijk
België
Onderzoek (Duitstalige gemeenschap)
Hoofdpunten van de 1. Europees solidariteitskorps
agenda
2. Inclusie in diversiteit
3. Debat over de rol van onderwijs in het bevorderen van
sociale cohesie en gemeenschappelijke Europese waarden
1.

Europees solidariteitskorps

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Europees Solidariteitskorps is een nieuw initiatief van de Europese Unie dat jongeren de kans
biedt om in eigen land of elders in Europa vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan
projecten die mensen en gemeenschappen helpen. Het solidariteitskorps heeft als doel de sociale
en burgerlijke vaardigheden van de Europese jongeren te verbeteren en promoot daarbij impliciet
Europese waarden zoals respect, vrijheid, democratie, gelijkheid, recht en mensenrechten. Via het
solidariteitskorps kunnen jongeren in samenwerking met lidstaten, NGO’s of private bedrijven hun
vaardigheden op vrijwillige basis verbeteren met het oog op onder andere een vlottere
toekomstige tewerkstelling. Alle jongeren, ongeacht sociaal economische achtergrond of handicap,
moeten toegang krijgen tot het korps.
In de conclusies roept de Raad de Europese Commissie op om werk te maken van een gepast
voorstel om het Europees solidariteitskorps vorm te geven met inbegrip van de nodige voorstellen
met betrekking tot financiering, implementatie en evaluatie.
2. Inclusie in diversiteit met het oog op een kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Inclusie is de horizontale prioriteit van het Maltese voorzitterschap. De lidstaten erkennen de
sleutelrol die onderwijs speelt in de realisatie van een Europa dat oog heeft voor inclusie en respect
voor diversiteit. De lidstaten onderstrepen ook de nood aan kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen
en ijveren voor meer gelijkheid tussen leerlingen. Andere accenten:
 “Brede school”-aanpak overwegen (betrekken van de gemeenschap buiten de school in
het schoolgebeuren)
 Meer aandacht voor diversiteit en kritisch denken in het onderwijs
 Meer aandacht voor het snel identificeren en voorkomen van uitsluiting, pesten,…
 Samenwerking over sectoren heen (“onderwijs kan het niet alleen”)
 Investeren in kwaliteitsvol kleuteronderwijs
 Ondersteunen van leerkrachten
 Aandacht voor de digitale ontwikkelingen zodat deze inclusief kunnen werken en niet
uitsluitend
 Meer aandacht voor diversiteit in curricula en pedagogische benadering
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Meer ondervertegenwoordigde groepen in hoger onderwijs
Focus op integratie nieuwkomers (o.a. via taalonderwijs)

De Europese Commissie moet zich op haar beurt (onder andere) focussen op het faciliteren van
de uitwisseling van goede praktijken en “awareness raising”.
3. Debat over de bijdrage van onderwijs en vorming aan sociale cohesie en de promotie van
gemeenschappelijke waarden

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Traditioneel levert de Raad Onderwijs een bijdrage aan de Europese lentetop in de context van
het Europees Semester. De insteek voor dat debat was deze keer sociale cohesie en
gemeenschappelijke Europese waarden.
De Europese Commissie beklemtoonde dat investeren in onderwijs altijd toegevoegde waarde
oplevert indien het op een slimme en effectieve manier gebeurt. Economische groei en sociale
cohesie gaan hand in hand en situeren zich in het hart van het Europees Semester. De Europese
Commissie zal in de komende maanden een ontwerp van aanbeveling publiceren over inclusief
onderwijs en fundamentele waarden.
De lidstaten waren het eens over de noodzaak om de fundamentele waarden van het Europese
onderwijsmodel te bewaren, terwijl ze tegelijk beklemtoonden dat de verschillende
onderwijssystemen geconfronteerd worden met vele uitdagingen en dat in een snel
veranderende wereld. Voor de lidstaten was het duidelijk dat onderwijs een belangrijke rol
speelt met het oog op persoonlijke ontwikkeling, sociale inclusie en burgerschap.
Belangrijkste resultaten van het debat:
 De school is de plaats bij uitstek om te werken aan gelijke kansen, inclusie en burgerschap
 Leraren en ander schoolpersoneel spelen een cruciale rol en hebben nood aan
ondersteuning via onder andere specifieke opleidingen om hen te leren omgaan met de
nieuwe uitdagingen
 Geen enkel kind mag uit de boot vallen
 Maatwerk is nodig voor leerlingen uit achtergestelde groepen
 Er moet dringend geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van mediageletterdheid zodat
jongeren kunnen onderscheid maken tussen feiten, opinies en onwaarheden
 Samenwerking over sectoren heen is een must
 Uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten biedt zeker toegevoegde waarde
 Veel aandacht ging naar het belang van kleuteronderwijs en kinderopvang
Minister Mollers gaf in zijn interventie voorbeelden van beleid uit de drie gemeenschappen.
Voor Vlaanderen werd er onder andere gewezen op de modernisering van het secundair
onderwijs en de aandacht voor extra differentiatie in de eerste graad.
7. Raad Concurrentievermogen (Interne markt, Industrie)
Datum
Plaats
Woordvoerder
België

20 februari 2017
Brussel
voor Industrie:
adjunct-Permanent
Hoogmartens

Vertegenwoordiger

Jan
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Hoofdpunten
agenda

1.

van

Interne Markt: Vice-eersteminister en minister van Werk,
Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris
Peeters
de 1. Industrie: Start-Up en Scale-Up Initiatief
2. Interne
Markt:
Thematische
bespreking
van
overheidsopdrachten in het kader van de Jaarlijkse GroeiAnalyse

Industrie: Start-Up en Scale-Up Initiatief

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het Initiatief werd eind vorig jaar door de Europese Commissie gelanceerd en bevat een hele reeks
maatregelen ter ondersteuning van starters en “doorgroeiers”. De maatregelen kunnen worden
onderverdeeld in drie groepen:
 verwijderen van hinderpalen op de interne markt (o.a. uitbreiden van de dienstverlening
van het Enterprise Europe Netwerk);
 creëren van betere kansen voor partnerschappen, commerciële kansen en vaardigheden
(de hoofdmoot van de mededeling) (o.a. match making events, innovatiemakelaars voor
innovatief aanbesteden, versterkte onderwijsactiviteiten Europees Instituut voor
Innovatie en Technologie, versterkt KMO-instrument, maatregelen voor sociale
ondernemingen);
 vereenvoudigen van toegang tot kapitaal (o.a. opstart pan-Europees Venture Capital Fund
of Funds met middelen uit Horizon 2020)
Het initiatief is in feite het KMO-initiatief van deze Commissie. Aangezien KMO’s ook het grootste
deel van de bedrijven in Vlaanderen uitmaken, is het ook voor Vlaanderen van belang. Bovendien
vertoont de mededeling verschillende raakvlakken met Vlaams beleid (bv. innovatief aanbesteden)
of met initiatieven waarin Vlaanderen is betrokken (bv. Enterprise Europe Netwerk, Vanguard
Initiative…).
Het thema staat ook op de agenda van de informele Raad in april. Voor de discussie op de Raad
peilde het Maltese voorzitterschap naar welke maatregelen lidstaten de grootste prioriteit achten,
welke initiatieven zij binnen de lidstaat ontwikkelen en welke van die initiatieven ook op EUniveau georganiseerd kunnen worden, en hoe de financiële instrumenten geactualiseerd kunnen
worden.
Wat betreft de prioriteiten, wezen heel wat lidstaten (waaronder België) op de noodzaak om
bedrijven die grensoverschrijdend handel willen voeren, van afdoende informatie te voorzien. Ook
toegang tot financiering werd als prioriteit aangestipt. België wees hier meer specifiek op het
verbeteren van de toegang van KMO’s tot openbare aanbestedingen. Tot slot schoof België ook
nog de maatregelen inzake innovatie naar voren (evaluatie Innovatie Deals, regelluwe zones…).
Wat betreft de nationale initiatieven, verwezen heel wat lidstaten naar hun nationale startupinitiatieven. Die zijn doorgaans een mix van financiering, mentoring en netwerking. Wat betreft
“opschaling” naar het EU-niveau, toonde België interesse in de Startup Visas die in bepaalde
lidstaten bestaan (visa’s die uitgereikt worden aan (innovatieve) ondernemers van buiten de EU
en die toelaten zich te vestigen in een land voor een bepaalde periode om een bedrijf op te starten),
alsook in het aangekondigde initiatief van de Europese Innovatieraad (initiatief binnen Horizon
2020, gericht op het ondersteunen van innovatieve bedrijven met de bedoeling om de
steuninstrumenten voor deze bedrijven samen te brengen en te verbeteren).
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Wat tot slot de financiële instrumenten betreft, waren zowat alle lidstaten (waaronder België) van
oordeel dat de financiële instrumenten aangepast moeten worden aan behoeften van startups en
scale-ups. België verwees hier onder meer naar de aanbevelingen die ter zake werden geformuleerd
door het Vanguard Initiative.

Link met het Europees Parlement

Het initiatief bevindt zich in de voorbereidende fase in het Europees Parlement. Er werd nog
geen rapporteur aangeduid.
2. Interne Markt: Thematische bespreking van overheidsopdrachten in het kader van de
Jaarlijkse Groei-Analyse

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De jaarlijkse groeianalyse voor 2017 werd aangenomen op 16 november 2016 en vormde de start
van het Europees Semester voor dit jaar. Daarin worden overheidsopdrachten aangemerkt als
een belangrijk en zelfs essentieel domein voor structurele hervormingen van de eengemaakte
markt en voor meer concurrentievermogen. Zo zijn overheidsopdrachten van invloed op het
algemene sociaal-economische klimaat. Deze aanbevelingen gaan volgens Commissaris
Bienkowska echter vooral over transparantie, het bestrijden van corruptie en het verhogen van
de concurrentie. De strategische aard van de investeringen en de toegang van KMO’s tot
overheidsopdrachten hebben tot op heden weinig aandacht gekregen. De Commissaris verwees
ook naar de recente richtlijn Overheidsopdrachten. België behoort hier echter tot de groep van
lidstaten met een laattijdige omzetting.
Met de discussie op de Raad wenste het Maltese Voorzitterschap bij lidstaten te peilen naar de
prioriteiten voor het moderniseren van de overheidsopdrachten, het inzetten van
overheidsopdrachten om het sociaal-economische klimaat te verbeteren en welke elementen
van overheidsopdrachten nog onvoldoende aan bod komen in het Europese Semester.
In een eerder algemene discussie, waarbij België niet tussenkwam, legden lidstaten vooral de
nadruk op het verminderen van administratieve lasten en het professionaliseren en
digitaliseren van overheidsopdrachten.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement is medewetgever voor wetgevende initiatieven op het gebied van
overheidsopdrachten.
8. Raad Vervoer, Telecommunicatiemiddelen en Energie
Verslaggeving over deze Raad volgt in de volgende Maandelijkse Mededeling.
9. Raad Milieu
Datum
28 februari 2017
Plaats
Brussel
Woordvoerder
voor Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu
België (incl. titel)
Hoofdpunten van de 1. Herziening van de EU ETS richtlijn
agenda
2. Uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame
ontwikkeling: gevolgen voor het milieubeleid van de EU
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3. Het vergroenen van het Europees Semester en de evaluatie
van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid van de EU
(EIR)
1.

Herziening van de EU ETS richtlijn

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Het voorstel voor herziening van de EU-ETS richtlijn verscheen op 15 juli 2015. Het voorstel heeft
betrekking op de handelsperiode van emissierechten van 2021 tot 2030 en omvat de concrete
uitwerking van de krijtlijnen die de Europese Raad van 24 oktober 2014 heeft vastgelegd in de
conclusies over het Europese klimaat- en energiepakket 2030. De ministers van Leefmilieu
werden geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken op raadswerkgroepsniveau onder
het Slovaaks voorzitterschap.
De Raad Leefmilieu boog zich over een compromistekst van het Maltese voorzitterschap,
waarover de Raad een algemene benadering moest bereiken. Daarbij lagen nog twee grote
knelpunten op tafel: verdere versterking van ETS en het tegengaan van carbon leakage (met
speciale aandacht voor het vermijden van de toepassing van de cross-sectoriële
correctiefactor).
In een eerste tafelronde gaven een aantal lidstaten, waaronder Polen, Roemenië, Cyprus,
Hongarije en Bulgarije, aan het tekstvoorstel van het Maltese voorzitterschap niet te kunnen
steunen. Een aantal lidstaten, waaronder België, Frankrijk, Zweden, Nederland, Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk, gaven aan bijkomende structurele maatregelen te willen om de
koolstofprijs te versterken. België stelt daarom voor om 900 miljoen rechten uit de
marktstabiliteitsreserve permanent te annuleren in 2021. Er lag ook een alternatief voorstel van
Zweden, Frankrijk, Luxemburg en Nederland op tafel, om het aantal rechten in de reserve boven
een bepaalde hoeveelheid die gedurende een aantal jaar niet gebruikt zijn, te annuleren. België
toonde zich bereid om alternatieve voorstellen te overwegen, als deze niet schaden aan het
Europese concurrentievermogen en als het zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid op de
markt, én als de rest van de tekst voldoende garanties biedt op een adequate bescherming
tegen carbon leakage. In dit kader pleitte België voor een verlaging van het veilingaandeel met
5 procentpunten. België werd hierin gesteund door Duitsland, Italië en Oostenrijk . Een aantal
lidstaten (waaronder Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken), toonde zich
bereid om op dit punt België beperkt tegemoet te komen.
Na een ronde bilaterales waarin onder meer België haar standpunt nog eens toelichtte, legde
het Maltese voorzitterschap een nieuwe compromistekst voor. Deze bevatte een voorstel om :
 indien nodig om de toepassing van de cross-sectoriële correctiefactor te vermijden, het
veilingaandeel tot en met 2% te verlagen
 éénmalig de rechten in de marktstabiliteitsreserve boven 650 miljoen te annuleren
 de jaarlijkse minimale aanscherping van de benchmarks te verlagen van 0,3% naar 0,2%
 een aspirationele passage op te nemen waardoor lidstaten ernaar moeten streven om niet
meer dan 25% van de veilinginkomsten te besteden aan de financiële tegemoetkoming
aan sectoren voor indirecte kosten (met name verhoogde elektriciteitskosten) gelinkt aan
ETS.
De voorgelegde tekst ging voor een aantal lidstaten (Nederland, Luxemburg) niet ver genoeg
op het vlak van versterking. Tsjechië, gesteund door Frankrijk, Zweden en Luxemburg stelde
een alternatieve tekst voor die inhield dat vanaf 2024 alle rechten in de marktstabiliteitsreserve
boven een bepaalde drempel (het veilingvolume van het voorgaande jaar) geannuleerd worden.
Het voorzitterschap besloot daarop om dit voorstel in de tekst op te nemen.
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Tsjechië, Nederland en Luxemburg gingen hiermee akkoord, maar Letland, Kroatië en Litouwen
voegden zich bij de lidstaten die het compromis niet kunnen ondersteunen. Ook Italië gaf aan
het compromis niet te kunnen steunen, niet omwille van de inhoud, maar omwille van de
procedure.
Het voorzitterschap stelde vast dat er een gekwalificeerde meerderheid voor het compromis
was en dat op die basis de onderhandelingen met het Europees Parlement opgestart kunnen
worden.
Hongarije en Polen betreurden de gang van zaken en stelden dat deze manier van
besluitvorming ver af staat van de wens van de Europese raad om beslissingen die invloed
hebben op de energiemix van lidstaten met consensus te besluiten.

Link met het Europees Parlement

Het Europees Parlement stemde op 15 februari 2017 in plenaire zitting over het rapport van
rapporteur Ian Duncan (ECR/UK). Het Europees Parlement streeft naar een versterking van het
ETS-systeem en een robuustere koolstofprijs, onder meer door een verdubbeling van de
absorptiegraad van de marktstabiliteitsreserve van 12 tot 24% en een annulering van 800
miljoen rechten uit de marktstabiliteitsreserve. Om de cross-sectoriële correctiefactor te
vermijden, steunt het Europees Parlement een voorwaardelijke verlaging van het veilingaandeel
tot en met 5% procentpunten.
2. Uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling: gevolgen voor het
milieubeleid van de EU

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

De mededeling van de Commissie “Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst”
verscheen op 22 november 2016. De mededeling zet uiteen hoe de Europese Unie de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de VN tegen 2030 zal
uitvoeren, enerzijds door nu al rekening te houden met de SDG’s in de nieuwe init iatieven van
de Commissie, anderzijds door de denkoefening op te starten over wat er nodig is na 2020. De
mededeling bevat een overzicht van de bestaande initiatieven die bijdragen tot de realisatie
van de SDG’s. De mededeling kondigt de oprichting aan van een multi-stakeholder platform
voor de uitwisseling van goede praktijken.
De ministers van Leefmilieu wisselden van gedachten over manieren om de SDG’s op een
evenwichtige manier uit te voeren en over de prioritair te nemen volgende stappen.
Verschillende lidstaten zijn van mening dat de SDG’s richtinggevend moeten zijn voor het
Europese beleid na 2020, bijvoorbeeld voor wat betreft het meerjarig financieel kader, de
aanname van het volgende Europese milieuactieplan of de herziening van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid. Verschillende lidstaten, waaronder België, vinden dat er
een analyse moet gebeuren van waar het Europese beleid momenteel nog tekort schiet om de
SDG’s op Europees niveau uit te voeren. De Europese Commissie kaatste daarop de bal terug
door te verwijzen naar de grote implementatiekloof die nog bestaat (lidstaten die de Europese
regelgeving niet, onvoldoende, of niet correct omzetten en uitvoeren). Verschillende lidstaten
wezen erop dat ook andere raadsformaties best bij deze reflectie betrokken worden. Het multi stakeholder platform werd door verschillende lidstaten verwelkomd.
Het Maltese voorzitterschap plant om raadsconclusies aan te nemen op de Raad Algemene
Zaken en Externe Betrekkingen van 20 juni 2017. België vindt dat de raadsconclusies een sterke
boodschap moeten bevatten om de SDG’s nog vóór 2020 beginnen uit te voeren en Agenda
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2030 moeten erkennen als het overkoepelende raamwerk voor de verschillende Europese
beleidsinstrumenten na 2020.
3. Het vergroenen van het Europees Semester en de evaluatie van de tenuitvoerlegging van
het milieubeleid van de EU (EIR)

Bespreking en implicaties voor Vlaanderen en standpuntbepaling

Naar jaarlijkse traditie bespraken de ministers van Leefmilieu de leefmilieu-elementen uit de
jaarlijkse groeianalyse in het kader van het Europees semester. België was van mening dat er
meer aandacht kan uitgaan in de jaarlijkse groeianalyse naar de positieve effecten van het
milieubeleid op de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen van
de Europese bedrijven. Verschillende lidstaten waren, net als België, van mening dat de jaarlijkse
groeistrategie meer aandacht zou moeten hebben voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het
voorzitterschap zal een samenvatting van de gedachtewisseling bezorgen aan de Europese
Raad.
De Leefmilieuministers spraken ook hun appreciatie uit voor het eerste evaluatierapport van
de tenuitvoerlegging van het Europese milieubeleid (“Environment Implementation Review”,
EIR). Het EIR-pakket verscheen op 6 februari 2017 en bevat een mededeling over de
gemeenschappelijke uitdagingen voor een betere uitvoering van het EU-milieubeleid op
Europees niveau en 28 landenrapporten, met een evaluatie hoe elke lidstaat presteert op het
vlak van de verschillende milieusectoren. Op basis van deze landenrapporten wil de Commissie
in dialoog treden met de lidstaten, België is één van de eerste lidstaten die een dergelijke
dialoog organiseren (op 29 maart 2017). Vervolgens moet via verschillende “peer -to-peer”instrumenten, zoals workshops en studiebezoeken, de uitwisseling van goede praktijken tussen
lidstaten mogelijk worden gemaakt. De Europese Commissie kondigt aan dit jaar (cfr. het
Commissie Werkprogramma) nog verder werk te willen maken van “compliance assurance”, via
een initiatief voor monitoring en toegang tot de rechter.
Verschillende lidstaten, waaronder België, willen het EIR-proces aangrijpen om meer integratie
tussen de sectoren na te streven. België suggereert dat in een volgende fase op de uitdagingen
in specifieke milieubeleidssectoren kan worden ingegaan, die aan de verschillende betrokken
raadsformaties kan worden voorgelegd.
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BIJLAGE II: NIEUWE VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE
COMMISSIE – PRIORITAIR VOOR VLAANDEREN
1. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing
A. Identificatie van het voorstel
Officiële volledige naam
Referentienummer
Soort initiatief
Actoren +
besluitvormingsprocedure in de
Raad
Actoren + rol van het Europees
Parlement
EUR-lex –
wetgevingsprocedures
Link Oeil
COM Impact Assessment

EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing
C(2016)8600
Mededeling van de Commissie

Link naar Eur-Lex
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=NL)
Geen
Geen

B. Identificatie betrokkenen
Trekker binnen Vlaanderen
Betrokkenheid binnen
Vlaanderen
Betrokkenheid andere
overheden
Aard intra-Vlaams overleg
Aard intra-Belgisch overleg

Departement Buitenlandse Zaken (Beleidsdomein iV)
Alle andere beleidsdomeinen
Alle andere overheden
SOIA-dossierteam EU-regelgeving
Eurocoördinatorenvergadering – DGE-overleg

C. Inhoud van het voorstel

Achtergrond
De doeltreffende toepassing, uitvoering en handhaving van het recht is een politieke prioriteit van
de Commissie-Juncker en maakt deel uit van het krachtiger streven van de Commissie naar beter
wetgeven. Deze mededeling werd aangekondigd in het Werkprogramma van de Europese
Commissie 2017 en werd door de Vlaamse Regering aangeduid als prioritair dossier.

Uitgangspunt
De Europese Commissie wil ambitieuzer inzetten op belangrijke zaken en zich bescheidener
opstellen als het gaat om minder belangrijke zaken. Dit leidt tot een strategischer en doeltreffender
aanpak van handhaving in de zin van de aanpak van inbreuken vanwege de Europese Commissie,
met een duidelijke verschuiving naar ‘nationale handhavingsmaatregelen’.

Inhoudelijke prioriteiten
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Inhoudelijk vertaalt dit zich als volgt:
De Europese Commissie focust zich enerzijds op de volgende ‘soort’ inbreukdossiers (1):








Inbreuken die de uitvoering van belangrijke beleidsdoelstellingen in de weg staan
(neergelegd in de strategische agenda van de Europese Raad van 27 juni 2014 en de
politieke beleidslijnen van de Commissie-Juncker van 15 juli 2014);
Inbreuken die de 4 fundamentele vrijheden dreigen te ondermijnen;
Inbreuken wegens laattijdige of niet-correcte omzetting van richtlijnen;
Inbreuken waarin er een arrest van het Hof van Justitie geveld is, en waaraan de lidstaten
nagelaten hebben om er gevolg aan te geven;
Inbreuken die de financiële belangen van de EU schaden;
Inbreuken die de exclusieve bevoegdheden van de EU schenden;
Inbreuken die gevolgen hebben voor het vermogen van nationale rechtsstelsels om bij te
dragen tot een effectieve handhaving van de EU-wetgeving.

Er zullen geen inbreuken meer geopend worden:




Als er ook een prejudiciële procedure loopt met betrekking tot dezelfde kwestie en waarbij
de maatregelen van de Commissie de oplossing van de inbreuk niet aanzienlijk zou
bespoedigen;
Als de inleiding van een inbreukprocedure in strijd zou zijn met het standpunt van het
College van commissarissen met betrekking tot een wetgevingsvoorstel;
Als individuele gevallen van incorrecte toepassing geen aanleiding geeft tot bredere
principekwesties – in dat geval wordt de klager doorverwezen naar het nationale niveau.
Anderzijds zal de Europese Commissie haar inspanningen ter verbetering van de
behandeling van klachten opvoeren.

De Europese Commissie focust zich anderzijds op een versterking van de ‘nationale
handhavingsmaatregelen (2)’:




Onafhankelijke administratieve autoriteiten en inspectoraten zoals voorgeschreven door
de EU-wetgeving moeten voldoende en adequaat uitgerust zijn om hun taken uit te
oefenen, hun onafhankelijkheid moet ook gewaarborgd zijn;
Het versterken van de kwaliteit, onafhankelijkheid en de doeltreffendheid van de nationale
rechtsstelsels;
De ontwikkeling van één digitale toegangspoort: één enkel toegangspunt voor burgers en
bedrijven voor alle informatie over de eengemaakte markt, bijstand, advies en
probleemoplossende diensten op EU-en/of nationaal niveau.

Instrumentarium
Volgende wijzigingen worden aangebracht in de procedures/instrumenten die de Europese
Commissie momenteel hanteert:
Voor wat betreft de focus op de inbreukdossiers en omzettingen (1):
Inbreukprocedures
 Bilaterale pakketvergaderingen worden aangemoedigd en zullen systematischer
plaatsvinden op alle wetgevingsterreinen. Voorbeeld hiervan is de ‘compliance dialogue’ in
het kader van de strategie voor de eengemaakte markt;
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De Europese Commissie zal vanaf nu opnieuw inbreukprocedures inleiden zonder gebruik
te maken van EU-pilot, tenzij dit in een bepaald geval nuttig geacht wordt;
Als zij lidstaten dagvaart wegens laattijdige omzetting van richtlijnen, zal zij vanaf nu
systematisch het Hof verzoeken een dwangsom én een forfaitaire som op te leggen (nu:
enkel een dwangsom).

Evaluatie van omzettings- en uitvoeringsmaatregelen
 Lidstaten worden opgeroepen om duidelijk te maken, als zij EU-richtlijnen omzetten,
wanneer zij aan goldplating doen, i.e. elementen toevoegen die op geen enkele wijze
verband houden met de EU-wetgeving (zoals voorzien in de omzendbrief);
 Bij evaluatie van de wetgeving zal gebruik gemaakt worden van nieuwe technieken. Zo
werkt de Europese Commissie aan de ontwikkeling van een instrument voor
gegevensanalyse om het toezicht op de wetgeving van de eengemaakte markt te
verbeteren;
 Om de uitvoering van wetgeving te bevorderen en te beoordelen, zal de Europese
Commissie een beroep blijven doen op verschillende bestaande comités en
deskundigengroepen, alsook op de Europese agentschappen.
Voor wat betreft de focus op de ‘nationale handhavingsmaatregelen’ (2):









Lidstaten aanmoedigen om hun capaciteit voor de handhaving van EU-wetgeving te
verbeteren via Europese netwerken en de uitwisseling van goede praktijken;
De Europese Commissie zal ervoor zorgen dat de onafhankelijke administratieve
autoriteiten en inspectoraten voldoende en adequaat uitgerust zijn om hun taken te
kunnen uitoefenen; (o.a. toezicht op de onafhankelijkheid van de nationale regelgevende
autoriteiten voor elektronische communicatiediensten en energie). De Europese Commissie
zal de modernisering van de handhavingsautoriteiten aanmoedigen door middel van het
Europees Semester. De Europese Commissie zal ook nauwer samenwerken met het
Europees netwerk van ombudsmannen;
De steun voor de versterking van nationale rechtsstelsels zal opgevoerd worden (o.a.
opleidingsprogramma voor nationale rechters). Ook de mededeling van de Europese
Commissie over toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden zal deze
inspanningen ondersteunen;
Opbouw van een inventaris van de op nationaal niveau beschikbare verhaalmechanismen
waarop burgers een beroep kunnen doen om schadeloosstelling te vragen – in het kader
van het initiatief voor één digitale toegangspoort;
Versterking van SOLVIT;
De Europese Commissie zal erop toezien dat de EU-wetgeving inzake bemiddeling en
alternatieve geschillenbeslechting volledig wordt toegepast (o.a. behandeling en
verhaalmechanismen in het kader van de richtlijn overheidsopdrachten, in het kader van
de verordeningen inzake passagiersrechten, …).

D. Betrokkenheid lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld
Ook de lokale besturen zijn verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het EU-recht.
E. Subsidiariteits-inschatting
Dit betreft een niet-wetgevend initiatief dat onder exclusieve bevoegdheid van de Europese
Commissie valt. De juridische basis is artikel 17, paragraaf 1 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie: ‘De Europese Commissie bevordert het algemeen belang van de Unie en neemt
daartoe passende initiatieven. Zij ziet toe op de toepassing van zowel de Verdragen als de
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maatregelen die de instellingen krachtens deze Verdragen vaststellen. Onder controle van het Hof
van Justitie van de Europese Unie ziet zij toe op de toepassing van het recht van de Unie (…)’. Er
is geen subsidiariteitstoets nodig.
F. Eerste politieke standpuntinname
In gevolge het principe ‘in foro interno, in foro externo’ is Vlaanderen verantwoordelijk voor de
tijdige en correcte omzetting en toepassing van het EU-recht voor wat haar bevoegdheden betreft.
De nieuwe mededeling heeft als gevolg dat het nog meer dan in het verleden van belang is dat
Vlaanderen het EU-recht tijdig en correct omzet.
Het standpunt van Vlaanderen is als volgt:






De ongelijke toepassing en handhaving van EU-regelgeving in de lidstaten moet kordaat
aangepakt worden. Vlaanderen verwelkomt dus de doelstelling van de mededeling van de
Europese Commissie, namelijk een betere regelgeving creëren door een betere toepassing
ervan te verzekeren. In het Vlaams Regeerakkoord werd ingeschreven dat EU-richtlijnen
niet ruimer of strenger dan strikt noodzakelijk geïmplementeerd zullen worden. Zoals
voorzien in de nieuwe omzendbrief betreffende de omzetting van EU-regelgeving en de
maatregelen betreffende de inbreukprocedures, zal duidelijk aangegeven worden hoe EUrichtlijnen omgezet moeten worden. Vlaanderen is verder vragende partij dat de Europese
Commissie de lidstaten bijstaan bij complexe omzettings- en handhavingsprocessen, zoals
ingeschreven in de visie van de Vlaamse Regering op de toekomst van de EU;
Vlaanderen betreurt echter wel dat de Europese Commissie de intentie heeft om niet
langer systematisch het EU-pilotmechanisme te gebruiken vooraleer inbreukdossiers
wegens foutieve of onvolledige omzetting en toepassing van het EU-recht te openen. Het
EU-pilotmechanisme heeft zijn nut bewezen aangezien problemen met de toepassing van
het EU-recht snel opgelost kunnen worden zonder dat er een formele procedure geopend
wordt. Dit werd ook expliciet meegedeeld aan de Europese Commissie per brief en op de
vergadering van het EU Law Network op 14 februari 2017 via de federale overheid;
Het vragen van een forfaitaire som bij dagvaarding voor het Hof van Justitie wegens
laattijdige omzetting is het prerogatief van de Europese Commissie, maar het is van belang
om te weten bij de bepaling van de ernst van de niet-omzetting het concept
‘omzettingsgraad’ gedefinieerd zal worden. Ook het onderscheid tussen incorrecte en
laattijdige omzetting zou beter gedefinieerd moeten worden. Dit is ook van belang voor
het vastleggen van duidelijke afspraken tussen de federale overheid en de deelstaten over
de verdeling van de aansprakelijkheid bij een Europese boete.
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BIJLAGE III: ONTWIKKELINGEN OP HET NIVEAU VAN OMZETTINGEN EN INBREUKEN
1.

Voorstellen van richtlijn

Tussen 1 en 28 februari 2017 werd 1 voorstel van richtlijn aangenomen.
Dossier
Voorstel: COM(2017)0047
Naam: wijziging van de
richtlijnen inzake
vakbekwaamheid en de
opleiding en nascholing
van bestuurders voor
bepaalde voor goederenen personenvervoer over
de weg bestemde
voertuigen en het
rijbewijs

1

Inhoud
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van
Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van
bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen
en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs

Bevoegdheid1
Bevoegdheidsverdeling wordt
nog uitgeklaard

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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2.

Aangenomen richtlijnen

Tussen 1 en 28 februari 2017 werd 1 aangenomen richtlijn gepubliceerd.
Dossier
RL: (EU) 2017/164
Naam: lijst van
indicatieve
grenswaarden voor
beroepsmatige
blootstelling

2
3

Inhoud
Termijn2
Richtlijn (EU) 2017/164 van de Commissie van 31 januari 2017 tot vaststelling van een vierde 21-08-2018
lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van
Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG,
2000/39/EG en 2009/161/EU van de Commissie

Bevoegdheid3
Federale
bevoegdheid

Met termijn wordt de datum bedoeld tegen dewelke lidstaten worden verwacht de richtlijn te hebben omgezet.
In de kolom ‘bevoegdheid’ wordt aangegeven of de aangenomen richtlijn een federale, een Vlaamse of een gemengde bevoegdheid betreft binnen de Belgische
staatsstructuur. Indien het een Vlaamse of gemengde bevoegdheid betreft, wordt ook het beleidsdomein dat bevoegd is voor de omzetting van de richtlijn vermeld.
Richtlijnen waar Vlaanderen bij de omzetting een adviesbevoegdheid heeft, worden aangegeven als zijnde federale bevoegdheid.
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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 7 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
RL: (EU) 2015/1480
Naam: luchtkwaliteit
Beleidsdomein(en): LNE
Minister(s): Schauvliege

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
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De richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu werd op 17 februari 2017 gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en op 20 februari 2017 aangemeld bij de Europese Commissie. Referentie
notificaties aan de Europese Commissie: MNE (2017) 51126 en MNE (2017) 51127
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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 15 februari 2017 goedgekeurd door het
Vlaams Parlement en op 24 februari 2017 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.
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

lichte

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

27-11-2016

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.

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
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 december 2015 werd op 17
februari 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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.
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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 6
februari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten voor de
omgevingsveiligheidsrapportage werd op 17 februari 2017 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering.
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

Naam: periodieke technische
controle van motorvoertuigen
en aanhangwagens
De omzetting wordt voorbereid door de administratie.
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
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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
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 worden omgezet 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 24 februari 2017 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering met het oog op adviesaanvraag aan de Raad van State.

RL: (EU) 2015/1787

5

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

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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Naam: kwaliteit van voor De richtlijn zal worden omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering.
menselijke
consumptie
bestemd water
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.

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
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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

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

Naam: beperking van de emissies
van bepaalde verontreinigende
stoffen in de lucht door De richtlijn zal worden omgezet door een aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van
middelgrote stookinstallaties
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM).
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

De richtlijn zal worden omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering en een ministerieel besluit.

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

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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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
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.
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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.
RL: (EU) 2016/801
Naam:
voorwaarden
toegang
en
verblijf

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de
voor voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
van vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten

23-05-2018
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derdelanders met het oog op
onderzoek,
studie,
stages,
vrijwilligerswerk,
scholierenuitwisseling,
educatieve projecten of aupairactiviteiten
Beleidsdomein(en): WSE,
CJSM, EWI, WVG, RWO

OV,

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

Stand van zaken inbreukdossiers

De Vlaamse overheid dient in februari 2017 nog maatregelen te nemen in 9 inbreukdossiers (= de lopende inbreukdossiers). Het gaat om:
6 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
3 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
Daarnaast was de Vlaamse overheid in februari 2017 betrokken in 8 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:
3 inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
5 inbreukdossiers wegens niet-correcte of onvolledige omzetting of toepassing van richtlijnen en andere bronnen van het Europees recht
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

12/01/2017: antwoord op IGS werd verzonden

Beleidsdomein(en): WSE, EWI, OV, Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden
WVG
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
Minister(s): Muyters,
Vandeurzen

7

Crevits, Deze richtlijn wordt omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.

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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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 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)

Naam:
voorwaarden
toegang
en
verblijf

voor 24/03/2017: deadline voor antwoord op de IGS
van
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onderdanen van derde landen in Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor
het kader van een overplaatsing toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming
binnen een onderneming
De richtlijn wordt gedeeltelijk omgezet door een besluit van de Vlaamse Regering. Het besluit is in voorbereiding.
Beleidsdomein(en): WSE, WVG, Artikel 18 van de richtlijn geeft recht op gelijke behandeling aan onderdanen van derde landen in het kader van
EWI, OV
een overplaatsing binnen een onderneming op vlak van de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
Minister(s): Muyters, Vandeurzen, beroepskwalificaties (1), nationale bepalingen inzake takken van de sociale zekerheid zoals omschreven in artikel
3 van Verordening (EG) 883/2004, dus o.a. gezinsbijslagen (2) en toegang tot goederen en diensten en de levering
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.
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FASE 3: MET REDENEN OMKLEED ADVIES (MROA)
Dossier
Laatste stand van zaken
Nr: 2016/0164

Fase 3: MROA (29/09/2016)

Naam: beroepskwalificaties en 02/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
administratieve samenwerking 14/12/2016: weigering van de verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA
IMI
29/11/2016: verzoek tot verlenging van de termijn voor antwoord op het MROA ingediend bij de Europese
Beleidsdomein(en): EWI, OV, Commissie
WVG, RWO
Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn
Minister(s): Muyters, Crevits, 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de
Vandeurzen, Bourgeois
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”).
Richtlijn: 2013/55/EU
Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de gewesten en gemeenschappen bevoegd voor diverse
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
beroepskwalificaties. Het decreet werd op 15 februari 2017 goedgekeurd door het Vlaams Parlement en op 24
februari 2017 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.
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.
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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.
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 23/02/2017: antwoord op het MROA werd verzonden
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.
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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.
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 15/02/2017: aanvullend MROA met deadline 15/04/2017
onderdanen derde landen
28/10/2016: antwoord op bijkomende informatie vraag verzonden aan de Europese Commissie
Beleidsdomein(en): WSE, WVG
22/09/2016: bijkomende informatievraag vanwege de Europese Commissie
Minister(s): Muyters, Vandeurzen
28/04/2016: de Europese Commissie beslist om de zaak uit te stellen
Richtlijn: 2011/98/EU
19/11/2015: beslissing tot dagvaarding
08/07/2015: aanvraag tot verlenging van de antwoordtermijn geweigerd door de Europese Commissie
30/06/2015: deadline voor antwoord op MROA
30/4/2015: Commissie legt MROA neer
5/2/2015: bijkomend gecoördineerd Belgisch antwoord op IGS naar de Europese Commissie verzonden
28/5/2014: antwoord op IGS werd verzonden
Dit inbreukdossier valt ten gevolge van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 gedeeltelijk onder de
bevoegdheid van Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde
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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.
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 3 februari 2017 werd het ontwerp 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 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering.

2. Drie 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),
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toegang tot beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van beloning) en ondernemings- en sectorale
regelingen inzake sociale zekerheid.
De richtlijn verplicht de lidstaten om een orgaan aan te wijzen of op te richten dat o.a. de uitvoering van de
richtlijn monitort, onafhankelijk onderzoek naar discriminatie uitvoert en bijstand verleent aan slachtoffers van
discriminatie. De problematiek van de bescherming tegen represailles wordt in dit dossier ook op tafel gelegd.
Vlaanderen is betrokken partij voor deze twee aspecten. Voor wat betreft het eerste aspect werd het
Ombudsdecreet (gelijkheidsorgaan gender) gewijzigd. Deze wijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
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).
Nr.: 2016/2194

Fase 2: IGS (15/02/2017)

Naam: omgevingslawaai

15/04/2017: deadline voor antwoord op de IGS

Beleidsdomein(en): LNE

De Europese Commissie is van oordeel dat België niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel
7, lid 2, artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2, in samenhang met de bijlagen IV, V en VI van richtlijn 2002/49/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.

Minister(s): Schauvliege
Richtlijn: 2002/49/EG

De Europese Commissie geeft aan dat voor wat betreft Vlaanderen het actieplan voor belangrijke wegen buiten
de agglomeraties (1), het actieplan voor de belangrijke spoorlijnen buiten agglomeraties (2) en het actieplan voor
de voornaamste luchthaven (Brussel Nationaal) ontbreken (3). Op 24 februari 2017 besliste de Vlaamse Regering
goedkeuring te geven aan de actieplannen ‘wegverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke wegen met meer dan 3
miljoen voertuigen per jaar’ en ‘spoorverkeerslawaai 2e fase voor de belangrijke spoorwegen met meer dan 30.000
treinpassages per jaar’. Deze worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de Europese Commissie
bezorgd. Deze actieplannen komen tegemoet aan punten 1 en 2. Over punt 3, het actieplan voor de voornaamste
luchthaven (Brussel Nationaal) wordt nog overlegd. De Europese Commissie heeft bezwaren bij de onvolledigheid
van het Vlaamse plan, die het gevolg is van de bevoegdheidsverdeling en het gebrek aan afgestemd beleid tussen
het federaal en het gewestelijk niveau.

43

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 dien(d)en 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 15 februari 2017 goedgekeurd door het
Vlaams Parlement en op 24 februari 2017 bekrachtigd door de Vlaamse Regering;
de wijzigingen door de regulator aan de toegangsvoorwaarden: dit werd aangepast door het decreet
houdende wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 wat de oprichting en de organisatie van de
regulator betreft. Het decreet werd op 30 januari 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en
genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties aan de Commissie: MNE (2017) 50730 en
MNE (2017) 50731;
de toegang tot gebruikersgegevens: het besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het
technisch reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse
Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het
Vlaams Gewest werden op 10 januari 2017 genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificaties
aan de Commissie: MNE (2017) 50260 en MNE (2017) 50261.
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-

-

de procedure over de klachtenbehandeling: het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van
het energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie, dat
bijlage I, f) van de richtlijnen implementeert werd op 15 september 2016 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en genotificeerd aan de Europese Commissie. Referentie notificatie aan de Commissie: MNE
(2016) 55728 en MNE (2016) 55729.
het bindende karakter van het consumentenakkoord: hier zal de federale overheid het initiatief nemen.
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3. Drie afgeronde inbreukdossiers wegens laattijdige omzetting van richtlijnen
FASE 2: INGEBREKESTELLING (IGS)
Laatste stand van zaken
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
Richtlijn: 2014/101/EU

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
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
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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
Naam:
aanpassing
gevaarlijke goederen
Beleidsdomein(en): MOW
Minister(s): Weyts
Richtlijn: 104/103/EU

Fase 3: MROA (26/05/2016)
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. Vijf 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
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.
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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
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
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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
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
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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 De Europese Commissie stelde dat België, door in 1995 met de Verenigde Staten individueel te onderhandelen over
Beleidsdomein(en): BuZa
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
Minister(s): Bourgeois
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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